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KINAI TURI PASITRAUKTI UŽ JALU - SAKO ACHESONAS
Washingtonas. —Valst. De

partamento sekr. Achesonas 
Atstovų Rūmų komitetui pa
reiškė, kad taiką, atstatant 
prie 38 paralelės sieną tarp 
Šiaurės ir Pietų Korėjos, JAV 
galį priimti. Tai jis laikytų 
sėkmingu Korėjos karo užbai
gimu, jei raudonieji garan
tuotų, kad daugiau nebepuls. 
Bet karttu Achesonas paste
bėjo, jog Maliko “taikos pa
siūlymas” gali būti tik apgau
lė, bandant nukreipti dėmesį 
nuo Irano ir Burmos. kur yra 
šiuo metu didelis įtempimas. 
Kartu Valst. Departamento 
sekretorius pažymėjo, kad ir 
Korėjos karui pasibaigus JAV 
negalinčios sumažinti sąjungi
ninkams teikiamos paramos, 
nes tai nereiškia, kad pavojus 
būtų praėjęs.

Dėl klausimo, kad, prie 38 
paralelės sustojus, Korėja lik
tų nesujungta, Achesonas pa
reiškė, jog yra vienas JAV 
tikslų ilgainiui sudaryti vie
ningą Korėjos valstybę. 
JAV karo pajėgos nebuvo 
siųstos Korėją sujungti, o 
apginti Pietų Korėją.

Achesonas nurodė, kad
riausia garantija sustabdyti 
Korėjoj karą būtų kinų ka
riuomenės atitraukimas už 
Jalu upės. Kartu jis taip pat 
pažymėjo, jog palaipsniui iš 
Korėjos turtų būti atšauktos 
visos svetimos pajėgos.

Bet 
pa
tik

nepriimtina. Jo min. kabinetas 
taip pat griežtai pasisakė 
prieš taiką, kuri paliktų kraš
tą suskaldytą.

T. LIE OPTIMISTAS
Izondonas. — Prieš išskris

damas j Nevv Yorką, Jungt. 
Tautų gen. sekr. T. Lie pa
reiškė, jog Sovietų pastarąjį 
pasiūlymą laikąs nuoširdžiu. 
Lie nuomone, taika esanti

jau nebetoli, nors dar kelios 
savaitės galį užtrukti.

Pačiose Jungt. Tautose vy
rauja nuotaika, jog nereikia 
perdėtų vilčių puoselėti. Nors 
Malikas apie taikos sąlygas 
neužsiminė, bet apie jas tuo
jau užsiminė kinų komunis
tai. O sąlygos yra tos pačios, 
dėl kurių ligi, šiol visi bandy
mai susitarti ir nuėjo niekais.

TEIRAUJASI KREMLIUJE

Maskva. — JAV atstovas 
Maskvoje lankėsi Kremliuje 
ir kalbėjosi su užs. reik, vice- 
ministeriu Gromyko apie Ma
liko pasiūlymą baigti Korėjoj 
karą. Valst. Departamentas 
jam buvo davęs 
gauti tiesioginių
duomenų, ką reiškia 
užuominos.

nurodymą 
ir oficialių 

Maliko

ge- •

P. KORĖJOS PREZIDENTAS 
PRIEŠ TOKIĄ TAIKĄ

Pusan. — Pietų Korėjos 
prez. S. Rhee pareiškė, jog to
kia taika, po kurios Korėja 
vėl liktų suskaldyta yra visai

Pranašauta nacių 
atgijimu

Essenas. — Daugelis Ruhro 
pramonės darbuotojų yra nuo
monės, kad lauktina Vokieti
joj žymaus nacių atgijimo. 
Apie 1953 m. nacių partija 
jau sudarysianti reiškmingą 
politinę pajėgą, šis įsitikini
mas gindžiamas tuo .kad Vo- 
karų Vokietijoj yra daug ne
patenkintų pabėgėlių iš kitų 
Vokietijos sričių bei kaimyni
nių kraštų, kurie lengvai gali 
prisidėti prie nacių. Ruhro 
pramonės vadovai mano, kad 
nepatenkintos pabėgėlių masės 
gali sudaryti dabar tokią pat 
nacių atramą, kokią 1933 m. 
sudarė gausūs bedarbiai.

NORI EIT Į KONTORĄ — 
PIRK BILIETĄ
matyt iš Sovietų lei- 

Lietuvoje spaudos, 
nenori lankyti jų ki- 
ten nieko daugiau ne-

Kaip 
džiamos 
žmonės 
nų, nes
rodoma, kaip tik propaganda 
apie “geriausią pasauly tėvą 
Staliną” ir “Amerikos impe
rialistus”. Dėlto kinai daro 
nuostolius, už ką paskui čium
pami jų tvarkytojai. Tų nuo
stolių ir nemalonumų išvengti 
bandydamas, kino direktorius 
Kacas sugalvojo ypatingą bū
dą. Kadangi į “Lietuvos kino 
tiekimo kontorą” reikia 
per jo valdomą kiną, tai 
nieko neįleidžia į kontorą, 
nenuperka bilieto. Dabar
to keliamas triukšmas spau
doje. Bet Kacas apie tvarkos 
pakeitimą nė girdėti nenori. 
Jo sutvarkyti neįstengia net 
kinų “ministeris” M. Meškaus
kienė.

eiti 
jis 

kol 
dėl

TAMSŪS
Londonas. — Anglų šar

vuotis Mauritius gavo įsaky
mą vykti į Abadan apsaugoti 
dirbančius Irano naftos srity 
britų piliečius. Anglo-Iranian 
Oil Company tuo pačiu metu 
įsakė visiems savo tanklai
viams išplaukti iš uosto. Iš 
27 tanklaivių 10 jau yra pa
ėmę naftos važtą, bet jiems 
įsakyta naftą išleisti, jei ki
taip būtų kliūčių išplaukti iš 
uosto.

Šarvuotis Mauritius yra 
Persų įlankoje ir per kelias 
valandas gali pasiekti Abadan.

Egipto spauda tvirtina, kad 
britų pajėgos iš Irako, For- 
danijos ir Suezo kanalo zonos 
yra taip, pat pakeliui į Iraną.

įmonių vedėjas E. Drake 
gavo įsakymą išvykti į Basrą 
Irake, iš kur jis tvarkys kom
panijos reikalus.

Britų užs. reik, ministeris 
Morrison pareiškė, jog padė
tis Irane yra nepaprastai rim
ta ir šios priemonės yra vy
riausybės aprobuotos.

Šie dalykai rodo, kad anglai 
nemano visai pasitraukti iš 
Irano ir savo nuosavybes be

SENATO

DEBESYS TIES IRANU
perleisti Irano

gaisrų pavojus 
atšaukimas reiš-

net bu- 
vedėjui 
tanklai-

Vyriausybei nutarus perimti anglų naftos bendrovės įmones, minia triukšmauja Tehe
rano gatvėse. Čia matome įsikarščiavusius iraniečius, kurie laiko nuplėštą, anglų bend
rovės iškabą.susto- 

bus 
naftai 
pavo-

botažu. Sabotažas jau 
vo primestas įmonių 
Drake, kuris neleido 
vių kapitonams pasirašyti I-
rano atstovų reikalaujamus 
dokumentus. Kaip tik dėl to 
anglų vyriausybė jam įsakė 
išvykti į Iraką.

niekur nieko 
vyriausybei. 
Sprogimu ir

Tanklaivių
kia ,kad Abadano rafinerijos 
po savaites laiko turės 
ti, nes visi rezervuarai 
perpildyti. Pasiliovus 
vamzdžiais tekėti, yra
jus, kad gali įvykti sprogimai 
arba gaisrai.

Mossadegh pasiūlymai
Irano min. pirm. Mossa

degh pasakė per radiją kalbą, 
kurioje paragino anglų tech
nikus pereiti Irano tarnybon. 
Jų masinis iš darbo pasitrau
kimas, anot Mossadegh, pa
kenktų ne tik Iranui, bet ir 
Vakarams. Bet abejotina, ar 
angali Mossadegh raginimo 
paklausys. Irano parlamentui 
yra pasiūlytas įstatymo pro
jektas, kuriuo numatoma už 
sabotažus mirties bausmė. 
Tuo klausimu anglų užs. reik, 
ministeris pareiškė, 
toks įstatymas būtų 
priimtas, 
atsidurtų 
Atsitikus 
gali būti

IRANAS TAIP PAT TELKLA 
KARIUOMENE

Teheranas. — Atsakydama 
į anglų šarvuočio pasiuntimą į 
Abadan, Irano vyriausybė taip 
pat pasiuntė į ten savo kari
nius dalinius. Irano ministe
rių kabinetas buvo sušauktas 
skubaus posėdžio.

Korėjos fronte
daug 
taiką 
jokių 
ruoš-

kad jei 
Irano 

anglai tarnautojai 
nuolatinėj grėsmėj, 
kokiai nelaimei, jie 
tuojau apkaltinti sa-

KOMISIJA KLAUSINĖJI
MUS BAIGĖ

Commonvscaltho na
riai rems britus

Londonas. — Londone su
sirinkę Britų Commonvvealtho 
ne Azijos kontinento nariai 
nutarė, kad agresijos atveju 
Art. Rytai turi būti ginami ir 
pažadėjo ištirti kokią pagalbą 
jie galėtų suteikti Britanijai 
šiuo atveju.

Konkrečių pasižadėjimų da
vė Australijos, N. Zelandijos, 
Pietų Afrikos ir Piet. 
jos krašto gynybos 
riai. Ceylonas, Indija 
kistanas konferencijoj
vavo. Kanadą atstovavo 
stebėtojas.

Rodezi- 
ministe- 
ir Pa- 
nedaly- 

jos

Tokio.— Nors pasauly 
kalbama apie galimą 
Korėjoje, fronte nėra 
žymių, kad komunistai
tusi kokioms nors paliauboms. 
Priešingai, jie traukia į fron
tą naujas pajėgas ir manoma, 
jog lauktina greitu laiku jų 
naujos ofenzyvos. Yra duome
nų, kad pradėdami naują puo 
limą, jie numato panaudoti ne 
tik sausumo, bet taip pat jūrų 
ir oro pajėgas.

Pastarosiomis dienomis ko
munistams buvo pavykę sulai
kyti Jungt. Tautų pajėgų slin
kimą pirmyn, bet 
dabar jos vėl pradėjo stumti 
priešą atgal. Visame 100 my
lių ilgio fronte vyksta smar
kios kovos. Jų smarkumą 
do tai, kad paskutiniosios

ro-
sa-

— Senato 
gen. Mac

VV ashingtonas. 
komisija, tyrusi 
Arthuro atleidimo ir JAV To
limųjų Rytų politikos klausi
mą, baigė numatytų liudinin
kų klausinėjimą. Viso buvo 
apklausta trylika asmenų. 
Paskutinis buvo apklaustas 
gener. O’Donnell, buvęs Tol. 
Rytuose JAV bombonešių vy
riausias vadas.

Gen. O’Donnell pareiškė, 
jog buvo padaryta klaida, kad 
nebuvo leistą bombarduoti ko
munistų bazes Mandžiurijoje. 
Tuo būtų buvęs komunistams 
suduotas skaudus smūgis ir 
tai gal būtų sulaikę kinų ko
munistus nuo tolimesnio kiši
mosi į karą. Kad dėl to Sovie
tai būtų įsikišę, O’Donnell ne
tiki. Jo nuomone, jie bijo, kad 
nebūtų sudaužyti jų miestai 
Europoje.

Dėl tų bazių puolimo dabar 
generolas abejoja, nes jau yra 
žymiai sustiprėjusi ir priešų 
oro pajėga. Tai galėtų susilp
ninti JAV oro pajėgas, kurios 
gali būti reikalingos kovoj su 
Sovietais.

Išvencrta didelės 
nelaimės

Ithaca. N. Y. — Čia nugriu
vo 180 pėdų ilgio upės tiltas 
tik valanda prieš tai, kaip juo 
turėjo pereiti 250 žmonių. Juo 
kasdien 250 Grange League 
Federation tarnautojų eidavo 
pietų ir grįždavo į darbą.

Baigus komisijai klausinėji
mą, laukiama, kokios bus iš 
to padarytos išvados. Kol kas 
nežinia, ar komisija prieis vie
nos nuomonės, ar, nuomonėms 
pasiskirsčius, bus paruošti ke
li pranešimai. Taip pat gali 
būti, kad tokio pranešimo vi
sai nebus ir bus palikta vi
siems susidaryti savo nuomo
nę iš pačių liudininkų pareiš
kimų.

Taip pat turėjo rei
kalų su atomu

Londonas. — Anglijos užs. 
reikalų ministeris H. Morri- 
son šiomis dienomis atskleidė 
faktą, kad vienas dingusių bri
tų diplomatų Donald Maclean 
1947-1948 m. bendradarbiavo 
kuriant anglų - amerikiečių 
politinius planus liečiančius a- 
tominę energiją.

ko-

Vokiečius mokys 
kiniškai

Veimaras.— Tiuringijos 
munistinė švietimo ministeri
ja paskelbė, jog mokslapini- 
giai, kurie su didele propagan
da savo laiku buvo panaikinti, 
vėl reiks mokėti. Be to, pa
skelbtas naujas mokslo pla
nas, kuriuo panaikinama ang
lų, prancūzų ir ispanų kalbų 
mokymas. Vietoj jų įvedamas 
privalomas rusų kalbos mo
kymas ir pasirinktinai mo
kymasis lenkų, čekų arba 
nų kalbos.

yaitės būvy JAV dalinių nuo
stoliai siekė 3145 vyrus. Nuo 
karo pradžios JAV nuostoliai 
yra pasiekę 76.749 vyrus, iš 
kurių 12.670 nukauti, 51.919 
sužeisti, 10.680 dingę be žinios 
ir 159 patekę į nelaisvę.

Priešui telkiant į frontą 
naujas pajėgas ir sustiprinus 
oro pajėgų veiklą, JAV avia
cijos daliniai smarkiai puola 
priešo kariuomenės telkinius, 
atramos bazes ir aerodromus. 
Šių puolimų metu komunistų 
naikintuvai bandė pulti JAV 
bombonešių junginius, bet bu
vo JAV naikintuvų nuvyti. 
Oro kovų vis daugėja ir iš 
priešo pusės jose dalyvauja li
gi 40 lėktuvų junginiai.

Laukdami naujos ofenzyvos, 
Jungt. Tautų kariniai vadai 
pareiškia, kad jie turi pakan
kamai pajėgų atremti visus 
priešo bandymus. Nors šiuo 
metu lankąs Korėjos frontą 
adm. Sherman pareiškė, jog 
gali būti ,kad laivyno pajėgos 
Tol. Rytuose reikės dar susti
printi. Bet 
įsitikinimą, 
jėgos yra 
rios, kad 
uždavinius
čiai susidarius.

Turėtų tartis Jung. 
Tautų ir Š. Korėjos 

vadai
Washingtonas. — Valst. 

Departamentas paskelbė biu
letenį, kuriame sakoma, kad 
Sovietai davė JAV suprasti, 
jog deryboms dėl karo paliau
bų turėtų būti pradėti pasita
rimai tarp Jungt. Tautų ir 
šiaurės Korėjos karinių vadų. 
Išrodą, jog kinai į šias dery
bas neturėtų būti įtraukti ar
ba tik kaip patarėjai.

Pranešimas apie JAV pa
siuntinio pasitarimą su Gro
myko jau gautas Washingto- 
ne. Bet turės praeiti dar kiek 
laiko, kol paaiškės, ar karo 
paliaubos yra galimos.

ki-

kartu ir pareiškė 
jog dabartinės pa- 
pakankamai stip- 
galėtų atlikti savo 

bet kokiai padė-

Ukrainoje vvksta 
partizanines kovos

Kievo radijas paskelbė, jog 
pastaruoju laiku prie Černovi
cų vyksta smarkios kovos su 
partizanais. Stambiems parti
zanų daliniams pavykę prasi
mušti iš apsiausties ir vėl pa
sitraukti j miškus. Tremtyje e- 
santieji ukrainiečiai pareiškia, 
kad maištą sukėlė žemės ūkio 
kolektyvizacija.

Plačiai kalbant apie Korėjos karo baigimą, fronte kovos vyksta nemažėjančiu smarku
mu.

jtiCHt/nos ŽINIOS
• Londone prasidėjo Vakarų sąjungininkų ir Vakarų Vo

kietijos konferencija Vokietijos prieškarinių skolų klausimu.
• Teisingumo valdyba Washingtone paskelbė, jog pradėta 

praėjusią savaitę suimtų dviejų komunistų vadų deportacijos 
byla. Deportacija gresia komunistų part. moterų komisijos sekr. 
C. Jonės, gimusiai Trinidade, ir komunistų rašytojui A. Bittel- 
man, rusų piliečiui.

• Kongresas galutinai priėmė rezoliuciją, kuria pareiškia
ma draugiškumas visoms tautoms, įskaitant ir rusus. Prez. Tru
manas bus paprašytas daryti žygių, kad šią rezoliuciją sužinotų 
Sovietų Sąjungoj gyvenančios tautos.

• JAV įteikė Čekoslovakijos vyriausybei griežtą protestą 
dėl suėmimo dviejų JAV lakūnų, kurie paklydę buvo priversti 
nusileisti netoli Pragos.

• Vakarų Vokietijos prez. Heuss atmetė protestantų vysku
po M. Niemoeller pasiūlymą dėl Vokietijos atsiginklavimo pra
vesti krašte plebiscitą.

• Gromyko iš Paryžiaus išvyko nedavęs atsakymo, ar So
vietai priima Vakarų pasiūlymą sušaukti Washingtone užsiė
mę reik, ministerių konferenciją.

• Hagoje susirenka Tarptautinis Teismas svarstyti Angli
jos skundą, kad Iranas pažeidė jos teises.

• Graikijos min. pirm. Venizelos paskelbė, jog Graikija sa
vo karo dalinius Korėjoje padvigubins. Dabar ten kovoja apie 
700 graikų karių.

• Iš Singapūro išplaukė keturi JAV karo laivai į Persų 
įlanką. Oficialiai paskelbta, kad jie prisijungs prie Atlanto JAV 
laivyno. Bet galimas dalykas, kad jie pabus prie Irano krantų, 
kol ten sumažės įtempimas.
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BAIGTI KORĖJOJ IR PRADĖT 
SU SOVIETAIS

• Bijo pulti, bijo ir gintis
• Mirdamas Sovietų nepermaldausi
• Čiupk tikrąjį priešą

Cicero, Iliinois. Dėl taikos Korėjoje dabar yra gan daug 
visokių gandų ir spėliojimų. Oficialiai neko neskelbiama, viskas 
slapta. Tačiau yra toks jausmas, kad Korėjos paliaubų, taikos 
ar net gi tam tikrų nusileidimų klausimu gali būti staigmenų. 
Kai šios eilutės bus atspausdintos, gal jau šis tas ir j viešumą 
išlindę.

Kaip ten bebūtų, bet yra svarbus ir įsidėmėtinas vienas 
dalykas: pamažu, bet nuolat stiprėja naujų minčių srovė Ame
rikoje. O juk žinome, kad iš minčių kyla darbai. Gi tų naujų 
minčių pagrindas yra toks: reikia iš Sovietų atimti iniciatyvą, 
reikia patiems jos imtis. Vadinasi, jeigu raudonieji puola, tai 
reikia taip gintis, kad tikrai ir galutinai apsigintum. Jei atrodo, 
kad karas su Sovietais neišvengiamas, tai reikia kariauti tai, 
kur priešas lengviau ir greičiau įveikiamas.

Iš tikrųjų šitos mintys yra tiek paprastos ir visiems žino
mos, kad net keista jas vadinti “naujomis” mintimis. Vis dėlto 
jos naujos, ir pavojingai naujos. Mat, iki šiol Korėjoje buvo gin
tasi nuo raudonųjų lyg surištomis rankomis. Daug kariškų ope
racijų nebuvo atlikta, nes bijota Sovietų, bijota su jais įsivelti į 
didesnį karą. Naujų minčių atstovai mano, kad, taip darant, 
Sovietų malonės neįgvsi. Priešingai, sąjungininkų kariuomenės 
naikinimas Korėjoje yra Sovietų plano numatytas. Kai ateis 
laikas. Sovietai pasielgs taip, kaip jiems bus naudingiau.

Iki šiol Sovietai turėjo iniciatyvą ir visišką laisvę organi
zuoti “mažus” karus ir kitokius įvykius, kurie Vakarų sąjungi
ninkams ir daug pinigų atimdavo ir gyvybių pareikalaudavo. O 
Sovietams nieko, nes jie viską darė ir tebedaro svetimomis ran
komis. Prisiminkime Graikijos karą su raudonaisiais, Berlyno 
blokadą, dabar Korėją, įtempimą Irane, naujus grasinimus 
Graikijai, Jugoslavijai. Ką jau bekalbėti apie Vakarų Europą. 
Taigi, Vakarai jau turi kariauti, o Sovietai ilsisi ir ruošiasi pa
togiam momentui.

Bet ir tai dar ne viskas. Sovietai nuolat ir nuolat organi
zuoja “įtempimus” įvairiuose pasaulio kampuose. Ir vis sudaro 
įspūdį, kad šioje ar toje vietoje jau prasidės trečias pasaulinis 
karas. Visai aišku, kad nei Amerika, nei kiti Vakarų sąjungi
ninkai negali visuose pasaulio kampuose šokinėti ir gintis nuo 
Sovietų, ypač blaškyti savo karines pajėgas. O tie kraštai, ku
rie pajaučia, kad sąjungininkų pagalba nėra jiems garantuota, 
pradeda būkštauti Sovietų ir gręžtis į jų pusę. Tad atsiranda 
minčių, kad gana tų “mažų” karų, gana tų niekada nesibai
giančių “įtempimų”. Baikim ir su Korėja. Pradėkime “kalbas” 
su tikruoju visų tų reikalų inspiratoriumi.

Dar gerokai seniau, dar prieš MacArthuro bylą, panašias 
mintis buvo pareiškęs Amerikos karo laivyno sekretorius Fran
cis Matthews. Jis už tai iš vietos nebuvo išmestas. Tik jo mintis 
buvo pavadinta asmeniška nuomone. Tas gal ir teisybė. Bet 
kalbėjo vis dėlto laivyno sekretorius.

Ką MacArthuras kalbėjo ir už ką jis buvo išmestas, visi 
žinome. Ir MacArthuras nenutyla. Jis vis daugiau ir griežčiau 
kalba. Dabar vėl visai neseniai kalbėjo generolas Albert Wede- 
meyer. Jis buvo Amerikos karo vadas Kinijoje. Jis buvo armi
jos planavimo šefas. Ir jo pareikštos mintys labai panašios. Baig
ti su Korėja (net pasitraukti iš ten) ir pradėti su Sovietais. Bet 
jis prieš tokias kalbas pats padavė atsistatydinimo prašymą... 
Žino, kas gali būti.

Kliūva sovietinis ūkio planas
Kaip matyti iš Lietuvoje 

leidžiamos sovietinės spaudos. 
Sovietams nevyksta Lietuvoje 
vykdyti jų ūkio planą. Arioga
los rajone nustatytu laiku sėk
lų buvo parūpinta tik 19% 
užplanuoto kiekio .o linų vos 
7%. Klaipėdos srity sėklų pa- 
rangų planas įvykdytas tik 
28%, linų 9% ir pašarinių žo
lių 7.1%. Daugiausia iš visu 
atsilikę Varnių. Skaudvilės, 
Rietavo, Tauragės ir kai ku
rie kiti rajonai. Visoje Lietu
voje linų atidavimas ėjo labai 
silpnai. Taip pat nevyko ir su 
Doneco baseinui bei kitoms 
Rusijos vietovėms reikalingu 
mišku. Pav., Joniškėlio rajo
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nas jo iškirto tik 21%, o iš
vežė vos 7%.

Priimtas mokesčių 
padidinimo projektas

Washingtonas. — Atstovų 
rūmai priėmė įstatymo pro
jektą, kuriuo rekordiniu dy
džiu padidinami mokesčiai — 
7.200.000.000 dolerių. Pajamų 
mokesčiai šiuo įstatymu nu
matoma padidinti 12% pro
cento. Atstovų rūmų priimta
sis projektas persiųstas sena
tui. Numatoma, kad mokesčių 
pakėlimas pradės veikti nuo 
rugsėjo mėn. 1 d.

||| TURTU IR NUOTYKIŲ ŠALIS !|
šalis, kur aukso* pats byra visiems Į kišenes. Kai visa* 

pasaulis neramus ten didelėje ramybėje gyventojai sėdi ant 
plokščių stogų ir geria arbatą. Kaip aplink kariauja, jie lieja 
šampaną ir pinigus skaičiuoja. Tačiau joks sukilimas, joks karas 
■eapseina be šios taikios šalies pagalbos.

Kur tas žemės rojus?
Kur toji šalis, kuri šiais ne

ramiais laikais nerūpestingai 
pramogauja ir trina iš .džiaug
smo rankas? Ar gali kur būti 
toks palaimintas žemės kam
pelis, kur oras nekvepėtų pa
raku ir valdžios namai ne
dvoktų politika?

Pasukime žemės kamuolį ir 
sustokime Afrikoje. Neišsi
gąskite jos liūtų ir didelių 
karščių! Ten prie Gibraltaro, 
kur įsismaginęs akmenį gaii 
permesti į Europą, yra toji že
mė. Ir ji vadinasi Tangeras. 
Afrikos karščiai negąsdina jos 
gyventojų, ir Saharos vėjai 
jiems nebaisūs, nes jų namai 
sotūs ir saugūs, o perkimštos 
piniginės vos nesprogsta. x 

Ten maišosi įvairiausios tau
tos: europiečiai, arabai, žydai, 
su vardais ir be vardų. Ir šie 
žmonės nesirūpina jokiais 
rinkimais ,nėra jokių partijų, 
agitatorių ir jokios politikos. 
Vakarais jie susėda ant plokš
čių namų stogų, girkšnoja 
kvepiančią arbatą ir stebi, 
kaip praplaukia juodi karo lai
vai, ir šypsosi, nes jie viską 
dirba stebėdami.

Uoste kas dieną iškrauna 
dideles prekių dėžes, ant ku
rių parašyta “Žemės ūkio ma
šinos”, “Fabrikų dalių pakai
talai”. Prie jų nesupuola mui
tininkų širšynas, erzėdami 
neplėšia jų — nes ten tokie 
“reikalingi” daiktai. Ir muitas 
jau iš anksto kažkieno sumo
kėtas. Kam valdininkams 
trukdyti ramų biznį. Tose dė
žėse sukrauti naujausi karo 
ginklai. Dar jie blizga savo 
gražume. Kadaise tokios “dė
žės” apginklavo Izraelį gra
natomis, Syriją lėktuvų moto
rais, Indoneziją minomis ir 
Abd ei Krimo partizanus au
tomatiniais pistoletais.

Kur jų valdžia?
Kodėl šis kraštas visai nesi

rūpina politika, kur jo vyriau
sybė?

Mieste stovi didžiuliai val
džios rūmai. Bet ten už val
džios stalų sėdi Prancūzijos, 
Ispanijos, Portugalijos. Ame
rikos ir Italijos atstovai. Jų 
vyriausias šefas šiuo metu y- 
ra olandas. Jau keturios de
šimtys metų, kaip Tangeras 
yra tarptautinė zona. Tiesa, 
pagal įstatymus jie turi sulto
ną, kaip ir visi arabiški kraš
tai, bet šis, Sidi Mohammed, 
daugiau vieši ir pramogauja 
prancūziškame Maroke. Taip 
valdžios rūmai yra švarūs nuo 
politinių pamazgų ir rietenų. 
Atstovai rausiasi popieriuose 
ir kasa auksą iš didelės pre
kybos.

Šmugelis ir šmugelis!
Dalis prekių visai teisėtai į- 

vežama. Ko tik užsimanysi, 
ten gausi miesto gatvėse ar 
pajūrio terasose. Už pinigus 
nusipirksi net informacijas, 
kur geriau prekes parduoti.

Ant Cpl. Donald Carson šalmo tupi l’SA 27 pulko “pet.” 
šitą šarką 27 pulko kariai rado užėmę vieną Korėjos kai
mą.

šalia to visur zvimbia sunk
vežimiai, prikrauti nelegalių 
prekių. Tai daugiausia gink
lai, vežami neramiems kaimy
nams. Kartais policija, lyg ap
sirikusi, pradeda krėsti maši
nas. Tada laiveliais, kupranu
gariais gabena jie šaudmenis 
ir pinigą uždirba. Jei kur kai
mynystėje kyla karas, tada 
jokia policija nebežiūri, ką jie 
gabena. Visi trina rankas, nes 
atėjo šienapiūtė.

Kai prasidėjo Lspanijos pi
lietinis karas, abi kariaujan
čios pusės iš Tangero gabenosi 
ir ginklus ir vyrus. Abiem ša
lim reikėjo kareivių, ir juos 
per Tangerą siuntė suintere
suotos valstybės. Ir kaip tan- 
geriečiai neprekiaus su Ispani
ja, juk ji anapus vandenų, net 
matyti, kaip rūksta karo pa
būklai. Eūtų lyg nemandagu 
nepagelbėti jos generolams.

Franco užsirūstino
Nors pats generolas Franco 

visko gavo iš Tangero, bet, 
patekęs į valdžią, jis sušnaira
vo.

Prasidėjus Antram Pasauli
niam karui, Tangero gyvento
jai užmiršo net miegą. —rei
kėjo prekiauti. Svarbiausia 
pradėjo plūsti neaiškūs emig
rantai. Iš Prancūzijos prigar- 
mėjo visokio plauko vokiečių 
ir dairėsi, kur geriau paspruk
ti. Atsirado ir prancūzų, ,ku- 
rie nenorėjo savo tėvynės gin
ti. Ispanijos valdovui nepati
ko, kad ten prekiaujama žmo
nėmis, ir jis įsakė Tangerą už
imti.

1946 m. Franco kariuomenė 
pasitraukė, ir Tangero didieji 
prekė jai vėl suskato prekiauti, 
nes laikas juosti prekybai bu
vo tikrai palenkus.

Amerikos didžiosios kalvės 
jau buvo perskėlusios atomą 
ir jį Japonijoje išbandžiusios. 
Stalinas irgi dėjo atomą ant 
priekalo ir bandė perskelti— 
ir jam prisireikė urano. Ne 
tik jam. bet ir kitiems. Ir 
Tangeras visas gyveno urano 
ženkle; pirko, gabeno į- vėl 
pardavė.

20,000 prekybos kompanijų
Europietiškoje miesto daly

je gyvena 30.000 baltųjų. Iš 
jų — 20,000 ispanų, 4,000

UŽNUODINTA ERDVĖ
Nepaistovų 1950 m. vasaros 

orą sekė šilta žiema, nors 
meteorologai tikėjosi kaip tik 
šaltos žiemos. Kai kurie mok
slininkai pradeda tvirtinti, 
kad daugiau nebebūsią nei 
karštų vasarų, nei šaltų žie
mų. žemės klimatas esąs pasi
keitęs.

Kokia priežastis pakeitė že
mės klimatą? Kai kurie 
mokslininkai kaitina a t o- 
m i n i u s sprogimus. 
Jų manymu, erdvė esanti už
nuodyta radioaktyvių spindu

prancūzų, 2,000 anglų, likusie
ji— italai, amerikiečiai ir ki
ti. Tačiau valdžios rūmuose 
yra užregistruota 20,000 su 
viršum legalių prekybos kom
panijų. Agentūros, importo, 
eksporto firmos, biržos makle
riai, ekspeditoriai, visko ten 
rasi, tik pašvilpk gatvėje. 
Kiekvieną dieną vis pasirodo 
naujos firmos, nes joms į- 
steigti nereikia jokių didelių 
formalumų, jokių garantijų, 
o uždirbti galima iki sočiai. 
Todėl dygsta ten vis naujos 
firmos kaip grybai po lietaus.

Gudruoliai elgetos ir 
gražuoles

Tokioje turtingoje šalyje 
juokinga prisiminti elgetas. 
Bet jų yra. Nuo jų nusigrę
žė Alachas ir neįtaisė šaunių 
vilų, nuosavų prekybos na
mų. Šitie elgetos būriuojasi 
rinkoje, prie didesniųjų biznių, 
bankų. Jie turi puikią uoslę, 
kur oras pakvipęs pinigu. Pa
siklausk jų vieną, ir jis kuo 
tiksliausiai atsakys apie pini
gų kursą, nes jie verčiasi pini
gų mainikavimu.

Kiek ten daug laisvės pre
kyboje, tiek maža jos šeimos 
gyvenime ir papročiuose. Mo
terys dar tebedėvi čadrą — 

Clyde W. Deal bemotoriniu 
33 pėdų laiveliu perplaukė 
Atlantą. Vienintelis jo kelio
nės draugas buvo jo šunelis.

veido šydą. Be jo niekur ne
išeina. Su baltuoju viešai ne
sikalba, bet slapta jos įslenka 
į jų kiemus ir šoka orientališ- 
kus šokius.

Jei kas užsimano susituokti, 
turi keliauti ar pas konsulą ar 

lių. kurie nepaprastai veikią 
atmosferą. Tačiau ši teoorija 
yra gana nauja ir patys mok
slininkai nėra vieningi. Kai 
kurie mano, kad maždaug 
9000 metrų aukštyje yra susi
darę radioaktyvūs debesys, 
kurie vis artėja prie žemės. 
Todėl ateityje reikią laukti 
visiško oro taip pat ir visos 
augmenijos pasikeitimo.

Šios teorijos eina dar to
liau. Padidėjęs radioaktyvu
mas ore sukėlęs daugelį ligų. 
Todėl paskutiniu laikti paste
bėti padidėję nerviniai susirgi
mai. Taip pat ir kitos ligos 
pradėję dažniau lankyti žmo
nes.

ŠUO SUSPROGDINO NAM.-J
Jugoslavijoje vienas Belgra

do advokatas paprašė raštinės 
tarnautoją užmušti jo pasenu
sį šunį. Tarnautojas .nesugal
vodamas kitokio būdo, pridėjo 
sprogstamos medžiagos dėžu
tę. pririšo šuniui prie uodegos, 
padegė dagtį ir. išvedęs į lau
kus, šunį paleido. Ištikimas 
šuo tuojau pasileido bėgti na
mo. Bedegant šuniui per prieš
kambarį. už durų užkliuvusi 
dėžutė nusitraukė nuo uode
gos ir neilgai trukus sprogo, 
kartu išnešdama visą namą, 
šuo išliko sveikas, nes spro
gimo metu jis buvo jau išbė
gęs laukan.

Bronxo, N. Y. zoologijos sode gimęs tigriukas, išlindęs iš savo 
narvo, negali pabėgti nuo savo motinos budrių akių. Ji savo 
nedrausmingą vaiką rūpestingai įsikelia vėl pas save.

pas kunigą. Jei kas nepriklau
so kokiai tautinei bendruo
menei, turi būtinai priklausyti 
kokiai nors religijai, kitaip jis 
negalės niekur užregistruoti 
nei savo sutuoktuvių nei mi
rimų.

LIETUVIŲ GEDULO DIENOS 
URUGVAJUJE

Montevideo. — Vienuolikos 
metų Lietuvos pavergimą ir 
genocido dešimtmetį Urugva
jaus lietuviai plačiai minėjo 
birželio 15 ir 17 dienomis..

Per valstybinį radijofoną 
CX26 programas organizavo 
Urugvajiečių - Lietuvių Kultū
rinė Sąjunga. Birželio 15 d. iš 
minimos stoties kalbėjo sąjun
gos pirmininkas, žinomas lie
tuvių draugas J. P. Martinez 
Bersetche, ir minist. dr. K. 
Graužinis. Lietuvos Pasiunti
nys savo paskaitoje ispanų 
kalba nušvietė bolševikinę o- 
kupaciją ir be atodairos vyk
domą lietuvių tautos naikini
mą. Citavo sovietinės Alma 
Ata radijo stoties prisipažini
mą apie 160,000 lietuvių ir 
latvių ištrėmimą į Kazaksta- 
ną.

Tas pats radijofonas birže
lio 17 lietuvių kultūrinei prog
ramai užleido beveik visą va
landą. Solistė Liucija Grišonie- 
nė, akompanuojant pianistei 
J. Santos Vidai, meniškai pa
dainavo Kačanausko ir Šim
kaus kūrinių. Išsamioje pa
skaitoje ispaniškai K. Čibiras- 
Verax patiekė sintetinę lietu
vių liaudies meno apžvalgą.

Reikia pabrėžti ir spaudos 
palankumą. Didysis dienraštis 
“EI Dia” visą savaitę spaus
dino savo nuolatinio bendra
darbio C. Veraxo straipsnių 
seriją apie istorinius įvykius 
Lietuvoje 1940 - 1941 m., apie 
genocidinę okupantų sistemą, 
planingai ten iki šiol vykdo
mą. Kiti dienraščiai, kaip “EI 
Diario Espanoi”, Lietuvos ge
dulo sukaktį atžymėjo specia

Kiekvienas lietuvis
kuris sielojasi lietuviškąja kultūrine kūryba, 

skaito remia ir platina 
Pasaulio lietuvių

MOKSLO, LITERATCROS BEI MENO IR VISUOMENINIO 
GYVENIMO MĖNESINI ŽURNALU

AIDUS
Kultūros žurnalą “AIDUS” redaguoja rašytojas 

Antanas Vaičiulaitis
“Aidų” prenumerata metams—$5.00; Kanadoje—$5.50; 

Kitur — $6.00. “Aidus” galima užsisakyti sekančiu adresu:
AIDAI

ar417 Grand S+reet 
Brooklyn 11, N. Y.

Franciscan Fa t bers 
Kennebunk Port, Maino

Tmepalieka nė vienos lietuvio. kuris neskaitytų 
KULTŪROS ŽURNALO “AIDŲ”

Per keturias dešimtis metų 
ten nebuvo jokio didesnio su
krėtimo. Valdžios rūmuose 
šnekasi tik apie prekybą, mui
tus ir gatvių šlavimą. Ir tai 
yra jų politika. Bet ar ilgai jie 
be rūpesčių gyvens? D.

liais vedamaisiais ar kroniki
niais pranešimais.

Birželio 17 d. Cerro bažny- 
čoje buvo specialios pamaldos 
už Lietuvos laisvės kovotojus, 
už genocido aukas, nukankin
tas tėvynėje ir ištrėmime. Mi
šias laikė ir pamokslą pasakė 
kun. V. Mikalauskas, S. J. da
lyvaujant p. Ministrui ir pilnai 
bažnyčiai tautiečių. Prie gedu
lo kaspinais perrištų vėliavų 
asistavo lietuvaitės tautiniuose 
drabužiuose. Daugeliui net a- 
šaros ištryško, kai po pamal
dų galingai suskambėjo “Lie
tuva, tėvyne mūsų..”

Visuomeninį minėjimą, kaip 
visados, surengė . Kultūros 
Draugija savo patalpose. Pir
miausia K. Čibiras perskatė 
Vliko atsišaukimą ir plačiau jį 
komentavo. Min. dr. K. Grau
žinis, naujausiomis ži
niomis pasiremdamas, nušvie
tė Lietuvos tragediją, o drau
gijos pirm. J. Jazauskas kvie
tė tautiečius į didesnę vieny
bę.

Pilnutėlė salė lietuvių su 
ypatingu dėmesiu žiūrėjo į 
peršviečiamuosius paveikslus, 
kuriuos parūpino ir aiškino 
misijonier. kun. Mikalauskas. 
Pro žiūrovų akis prabėgo di
dingoji Lietuvos praeitis, gra
žioj gamta, nepriklausomybės 
dienos ir keletas šiurpių vaiz
dų iš komunistinio teroro ir 
žudynių. , K.

• Neseniai surasta nauja 
Ilaydeno niekur nepaskelbia 
opera “Orfeus ir Euredike". 
Pirmą kartą ji bus išpildyta 
Florencijoje.

680 Bushwick Avė. 
Brooklyn 21. N. Y.
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MAUKUI PRABILUS
Paskutinioji Maliko kalba, pasakyta per Jungt. Tautų radi

ją, iš esmės nesiskyrė nuo visų kitų jo propagandinių kalbų. Jo
je jis pakartojo seniai girdėtus sovietinius aiškinimus, kuriais jie 
norėjo sutrukdyti užpultiems korėjiečiams pagalbos teikimą. Dė
mesio atkreipė tik keli baigiamieji sakiniai, kuriuose jis pareiš
kė tikįs, kad Korėjos konfliktą galima baigti taikiu susitarimu. 
Ir tai jau anksčiau Jungt. Tautų iškeltu pagrindu — nutrau
kiant kovas prie 38 paralelės.

Demokratinis pasaulis tiek nori taikos, kad tas Maliko už
siminimas tuojau sukėlė tikrą sąjūdį. Daug kas pradėjo viltis, 
kad gal iš tikro pavyks baigti tokį nemalonų konfliktą. Bet 
ant viso to krinta labai tamsus šešėlis. Ilgametė Sovietų melo 
propaganda ir apgaulės, kurių tiek kartų jie .jau ėmėsi, nelei
džia tiksliai spręsti, ką jie iš tikro mano ir ko siekia. Viena tik 
aišku, kad Korėja Kremliaus strategams yra pasirodęs kietas 
ir brangus žaidimas, kuris gali ilgainiui nepalankiai atsiliepti 
net santykiams su Mao-Tse-Tungo Kinija. Kinų komunistų patir
ti Korėjoj nuostoliai gali sukelti jiems abejonių, ar verta be 
atodairos vykinti ką tik Kremlius nurodo. Pagaliau ir Indokini
joj komunistai priversti laidoti greito laimėjimo viltis bei toli
mesnėj kovoj pasikliauti tik Sovietų parama. Tad šie dalykai 
ir gali versti Maskvą ieškoti kelio kaip nors iš Korėjos konflik
to pasitraukti.

Bet jei taip ir būtų, tai dar nereiškia, kad klausimas jau 
išspręstas. Jungt. Tautos gali priimti tik tokį susitarimą, kuris 
būtų pagrįstas kolektyvinio saugumo principais ir laiduotų 
ateičiai vieningos demokratinės Korėjos sudarymą. O sunku ti
kėtis, kad komunistai lengvai atsisakytų savo užsimojimo už
valdyti Korėją. Iš visos jų propagandos aiškiai matyti, kad 
Korėją jie laiko savo tikslams labai svarbia sritimi. Iš Korėjos 
jie norėtų padaryti skydą, pridengiantį Mandžiuriją, kur yra 
komunistų Tol. Rytų maisto sandėlis ir ginklų kalvė. Dėl to ne
abejotina, kad ir Maskva ir Mao dės visas pastangas čia įkel
tą savo koją išlaikyti. Tai jau matyti iš Peipingo pareiškimų, 
kuriuose reikalaujama, kad konfliktas būtų baigtas komunistų 
anksčiau padiktuotomis sąlygomis, taigi visiška Jungt. Tautų 
kapituliacija.

Pagaliau labai galimas dalykas, jog komunistai tik nori 
laimėti laiko, kad galėtų pasiruošti naujam puolimui.

Taigi taikos Korėjoje klausimas lieka kaip buvęs labai ne
tikras.

Pagaliau kaip bebūtų, šis dalykas nė trupučio iš esmės ne
pakeičia Vakarų ir Maskvos santykių. Korėja yra tik vienas iš 
pasaulinio konflikto židinių. Todėl jei kurioj paskiroj srity ir 
sumažėtų įtampa, Vakarai ir toliau priversti būti pasiruošę ir 
budėti, jei iš tikro nori sulaikyti komunizmo plitimą ir neduoti 
progos Sovietų agresijai pasiekti laimėjimų.

Kur jis pasirodys?
Pastaruoju laiku vokiečiai 

vis dažniau ima kalbėti apie 
ruselį Ivaną, vieni kitų klaus
dami: kur reikėtų nešti kojas, 
jei j čiabatus įmauta Ivano ko
ja žengtų žingsnį į priekį? Apie 
tai spaudoje rašoma, susėjus 
pasikuždama ir garsiai padis
kutuojama. Kad karas yra ne
išvengiamas, beveik visiems 
aišku. Tik nelabai dar aišku, iš 
kurios pusės tas Ivanas pasiro
dys? Vieni mano, kad Azijoje, 
o kiti Europoje. Spauda vis 
daugiau pasisako už Europą. 
Bet ką tada daryti ir kur ko
jas nešti?

Du skirtingi keliai
Ivanas moja ranka, kad 

glaustųsi prie jo burlokiškų 
batų. Kai tik Vakarai pradėjo 
kalbinti vokiečius, kad jie į 
Atlanto Sąjungą įsiglaustų, tai 
Ivanas ėmė net grasinti. Bol
ševikų propoganda prapliupo 
visomis dūdomis: girdi, karas 
gali pratrūkti labai greitai, ir 
vokiečiai tegu apsižiūri, ką jie 
pasirenka. Atlanto Sąjunga ne
išgelbės tų, kurie dėsis su ka
pitalistais. Raudonoji armija 
juos sutriuškins, ateidama va
duoti savo “drsfcgų vokiečių.”

Vadinasi, kas ne su mumis, 
tai prieš mus. O kas prieš mus 
—tas žus. Gi žūti niekas neno
ri, nes praėjusiam kare ir taip 
daug žuvo. Reikia dairytis ir 
gelbėtis. Vieni tad dairosi į Va
karus, o kiti — į Rytus. Vienos 
nuomonės nėra. O kai to nėra, 
tai padėtis pasidaro dar neaiš
kesnė ir netikresnė. Gi drums-
tam vandeny žvejoti daug 
lengviau. Tad savo meškerę į- 
merkė “tretieji.”

Margas kongresas
Nauji žvejotojai buvo su

šaukę Frankfurte prie Maino 
tokį labai margą kongresą. 
Spauda apie jį nedaug rašė, bet 
parašyti verta. Jis buvo sutel
kęs visus, kas tik save laiko 
“neitraliu”: nei vakariečiu nei 
rytiečiu. Tokių buvo ir iš pa
čios Adenauerio vyriausybės, 
kuri save laiko aiškiai vaka
rietiška. Gi tas “neitraliųjų 
vokiečių kongresas” taip nu
sprendė: tegu kariauja, kam

Mūsų bendradarbio Vokietijoje

reikia, o mes palauksime ir 
pažiūrėsime, su kuriais geriau 
susidėti. Vadinasi, tokios nuo
monės laikosi ir kai kurie vy
riausybės nariai.

Lazdelė iš Maskvos aulo
“Neitraliųjų” maskoliška 

giesmė paaiškėjo iš kongreso 
sąstato ir nutarimų. Posėdžia
vo ir buvusieji “apšvarinti” 
naciai ir buvusieji “apteršti” 
komunistai, kurie iš Stalino li
nijos iškrito. Kai jie gražiai su
tarė, tai neliko abejonės, kad 
mosavo jiems maskvinio diri
gento lazdelė. Dėlto kongresas 
nutarė, kad jie “išreiškia” vo
kiečių daugumo valią — likti 
neitraliems, nesileisti Vakarų 
ginkluojamiems ir dėtis su tai
kos frontu. Vienas iš dalyvių 
pasidžiaugė, kad drauge su ko
munistais eina ir vokiečių gre
tos, ištikimos, “taikos idėjai.” 
Esą 80 procentų vokečių pa
sisako už neitralumą, nesi- 
ginklavimą ir taiką.

Kongresas pakartojo tai, ką 
bolševikai kartote kartoja per 
visus propagandos garsintu
vus: likite neitralūs, likite ne- 
itralūs! Kai taip šneka Ivanas, 
tai daug kas dar suabejoja jo 
nuoširdumu. Kai tą patį pakar
toja pačių vokiečių “kongre
sas”, ta giesmė atrodo jau 
švelnesnė ir patrauklesnė.

“Bičiuliški laiškai”
Vokiečių nuotaikas Maskva 

diriguoja dar didžiojo Reicho 

JAV kariai savo ginklais Korėjoj niekais pavertė Sovietų 
planą “išlaisvinti” korėjiečius nuo laisvės ir duonos.

svajone. Ji nėra mirusi. O kad 
labiau atgytų, tuo rūpinasi So
vietų zonos milicininkai. Jie ra
šo savo pažįstamiems ir gimi
nėms “bičiuliškus laškus”, ku
riuose vis kala į galvą, kad ne-

MaKkas, sėdėdamas Stalino 
paveikslo šešėly, skelbia, kad 
Sovietai nori taikos Korėjoje 
— gal būt todėl, kad kur 
nors kitur ruošiasi naujai 
“korėjai.”

užilgo ateis ir su bolševikų pa
galba atkurs naują, demokra
tinį Reichą, kuris apjungs su
plėšytą Vokietiją. Ją esą su
draskė anglosaksai, kurie ne

vykdė Potsdamo sutarties, o 
dabar dar rengiasi pulti rusus 
ir nori Vokietiją jau visai pa- 
mygti po savo kapitalu ir le
tena. Vienintelis keiias — dėtis 
su rusais. Jie nieko kito neno
ri, kaip vieningos, demokrati
nės ir stiprios Vokietijos. Abi 
kaimynės jau niekada nesi- 
peš ir taip pat neieis savęs į e- 
šicti amerikoniškiems bei ang
liškiems kapitalistams.

Tie laiškai ne vienam vokie
čiui apsuka galvą, kaip karo 
metu didesnė margarino porci
ja. O jei taip iš tikrųjų būtų: 
bolševikai padėtų atkurti Rei
chą, o paskui patys gautų į 
kailį. Rytuose yra palikę gra
žūs ir riebūs kraštai. Kaip 
gaila, kad jie dabar kitų val
domi! Dėkimės su Ivanu, gal 
ir išlupsime iš po jo bato. Juk 
rusas vistiek yra didesnis mul
kis už amerikoną. Tik vokietis 
pats gudriausias pasaulyje1.

“Gudrieji” vėl atgimsta
Didžiojo Reicho idėja gyva 

ir šiapus geležinės sienos. Ją 
palaiko buvę naciai, kurie ma
no, kad jie blogo darbo neda
rė, o tik savo tėvynę stiprino. 
Vieni dabar tariasi jai tarnau
ją, dėdamiesi su bolševikais, 
kurie mielai nacius priglau
džia. Giminystė aiški, kaip Hit
lerio su Stalinu. Rudą spalvą 
kiek paskutai, ir jau bus rau
dona. Kiti patys nenori skus
tis, bet labai norėtų kitus 
nuskusti. Jie galvoja gana 
“gudriai”: susidėsi su anglo
saksais, tai Ivanas grius, o iš 
amerikonų neišsivaduosi ir

Pasiruošimai X dienai
Jau kuris laikas sovietinėje 

Vokietijos zonoje vyksta pasi
ruošimai taip vadinamam Ry
tų Vakarų Vokietijos sujungi
mui. Neseniai iš Rytų Vokie
tijos atbėgęs SĖD trijų mėne
sių nelegalaus veikimo mokyk
los mokinvs pareiškė, kad So
vietų zonoj paruošimas kadro 
nelegaliam veikimui Vakaru 
Vokietijoj eina pilnu tempu.

Be kitų dalykų čia daug dė
mesio kreipiama į tinkamą 
mokinių pamošimą špionažo 
ir sabotažo veiksmams. Prie 
tiltų ir geležinkelio tinklų mo
delių dirbo 3 mėnesius per 600 
mokinių vien Apollendorfo 
mokykloje. Dauguma tų moki

Gen. D. Eisenhouer budi Eu
ropoj. kad “ivanas” neiškrės- 
tu Vakarams kokio netikėto 
pokšto.

Nuernberge jų nepakarsi. Ge
riau organizuotis, lavi’-uoti ir 
reikiamu metu kirsti abiems.

Visi apie tai galvoja, tik 
ne vienokį kelią renkasi. O 
jį greičiausia nurodys nena- 
prasti ir nelaukti įvykiai. Visi 
baimindamies to laukia, bet 
gerai nežino, kaip ten bus, kai 
Ivanas pajudės. L.

nių buvo Vakarų Vokietijos 
komunistai ir Laisvųjų Vokie
čių Jaunimo organizacijos va
dai, kurie pagrindiniai buvo 
supažindinti su sprogdinimu 
Vakarų Vokietijoje geležinke
lių tiltų ir kitų svarbių susi
siekimo įrengimų. Be to, juos 
išmokino vartoti taip vadina
mus agentų ginklus. Tai su
dedami lengvi ginklai, kuriuos 
galima nepastebimai nešiotis. 
Mokinius taip pat apmokino 
vartoti radijo siųstuvus, la
biausiai Sovietų kišeninius ra
dijo siųstuvus. Baigiant kur
sus, klausytojams dar skaityta 
keletas specialių paskaitų apie 
gaminimą propagandinių atsi
šaukimų ir jų platinimą.

........ . DULKĖS RAUDONAM 
SAULĖLEIDY ~ '

*

----------- VINCAS RAMONAS------------

Ištrauka iš baigiamo 
spausdinti romano.

— Ar tu sirgai ?
— Ne.
— Bet gydytojas sakė: “Džiaugiuosi, kad jūs 

jau sveika.”
—Supaisysi... Jūs! Prie svetimo jis man sako— 

jūs, o kai dviese — tu. Ir dar kokia... tu! Nusibodo 
jis man... Koks kvailys! Jis nori, kad aš už jo tekė
čiau. Kam man jo reik.žinoma — gydytojas, bet aš 
myliu kitą. Jauną, kad ir neturtingą... Aš jį jau se
niai įsižiūrėjau, nors jis to ir nežino. — Ir ji pažvel
gė žolynui tiesiai į akis.

žolyną suerzino tas pažvelgimas. Kažkas už jo 
pečių stovėdamas piktai kikendamas, šnabždėjo jam 
į ausį, ir žolynas nesusilaikydamas pakartojo jo žo
džius:

— žmonės kalba, kad Gudynas nupirko tau ši
tuos baldus.

—Kvailas duoda, gudrus ima. O dabar atsivil- 
ko išsibarti už tai, kad aš čia apsigyvenau. Jam čia 
kažkodėl esą nepatogu užeiti. Lyg aš jo prašyčiau. 
Kvailys! žinau, kodėl jam nepatogu! Juk ratą rėžė 
apie Norkaitytę, bet parvirto. Pats nežino, ko ieško. 
Dabar jis pas Norkaičius. “Atlankiau savo pacientę. 
Viskas gerai. Aš labai labai patenkintas”, pasakoja 
jiems. “Ta pačia proga išreiškiu ir jums savo pagar
bą”. Tai jis taip kalba. Išmokau!

— Ar tu sužinojai ką apie Kubilių?
— Tik tiek, kad jis liaudies priešas. O tu irgi 

būk atsargus. Tu buvai nuėjęs pas kunigą Samuolį, 
o jis tą patį vakarą pabėgo į Vokietiją.

— Aš? Pas kunigą Samuolį? — sušnibždėjo žo
lynas, bijodamas pažvelgt į Veroniką. — Iš kur tu... 
Kas tau pamelavo?

Žolynas stengėsi šypsotis ir girdėjo, kaip tvinksi 
smilkiniai.

— Aš pati mačiau. Aš norėjau žinoti, kur tu 
skubi. Aš maniau, kad tu eini pas savo mylimąją, 
bet pasirodė... Bet kas tau? Tu nebijok: aš niekam 
nesakiau ir nesakysiu.

— Ar negalima užeit pas pažįstamą?
— Taip, bet... Jis šnipas... — Ji priėjo prie jo ir 

padėjo ranką ant peties. — Tu nebijok. Geriau kal
bėkim apie ką kitą. Buvai šią savaitę kine?

— Ne.
— Žinai ką? Nueikim. Tik tu negalvok apie tai, 

ką aš tau pasakiau. Aš tave tik įspėjau. Gerai? Ei
sim?

— Taip... — Žolynas patrynė ranka kaktą. — 
Pas mane ateis... tavo brolis. Negaliu.

— Brolis? Jis ilgai neužtruks. Tur būt, jis ten 
beldžiasi pas tave.

Žolynas pašoko ir spruko pro duris.
— Aš čia daužau, daužau duris, o jis štai kur. 

Gerai, kad nenuobodžiauji. Man tas patinka. Ką da
bar sakysi, ar neįdomi mano sesuo?

Jis užsirūkė papirosą, klausinėjo apie darbą kny
gyne ir dairėsi po kambarį. Pamatęs, kad žolynas 
stato degtinės butelį ant stalo, riktelėjo:

— E, • ne! šiandie aš negaliu. Verčiau pasakyk, 
ar tu taip ir manai supelyt tame knygyne?

— Kaip tai — supelyt?
— Nemanai baigti mokslų?
— Neturiu pinigų.
Dagys atsilošė sofoj, net spyruoklės sugirgždė

jo, ir, pūsdamas dūmus į lubas, kalbėjo:
— Pinigų atsiras, tik tu paklausyk manęs. Vesk. 

Aš tau prirūdysiu merginą, kuri tave myli. Supranti, 
— myli, kaip paskutinė kvailė.

— Bet jeigu aš jos nemyliu?
— Tai tau! Jau pusė gydytojo ir kalba apie mei

lę! Tik moterims reikalinga meilė, o mums reikalin

gos tik moterys. Vesi, apsiprasi. Turėsi porą gražių 
kambarių, puikius baldus...

— Geriau nekalbėkim apie tai.
—■ O tu pagalyok. Oia rimtas dalykas.
—Nesuprantu, kas čia tau atėjo į galvą... Kad 

aš vesčiau... kurios nepažįstu...
— Pažįsti, pažįsti. 0 čia toks mano sumanymas. 

Penkmečio planas, — šyptelėjo jis. — Įsikaliau į gal
vą ir nenusileisiu. Tu man būsi tik dėkingas. O paga
liau kas čia? Nepatiks — atsiskirsit.

— Tai čia tas svarbus reikalas?
— Tik pusė. — Dagys išsitraukė iš kišenės po- 

pierį. — Paskaityk, pažiūrėk, ar viskas gerai.
Tai buvo sveikinimas ir linkėjimai Stalinui. Žo

lynas perbėgo jį akimis ir, nė į turinį neįsigilinęs, 
grąžino jį Dagiui.

— Gerai. Apsidžiaugs draugas Stalinas, matyda
mas tokias ištikimas širdis.

Dagys kažką norėjo sakyt, bet įėjo Veronika.
— Paklydai? — paklausė jis seserį juokdamasis.
— Mudu ketinom eiti į kiną.
— Negaliu, mes čia turim reikalų, — lyg apgai

lestavo žolynas.
— Reikalai baigti. Aš netrukdau. O tu pagalvok 

apie mano sumanymą. Ateitis prieš tave.
Žolynas pažiūrėjo į pasipuošusią Veroniką ir 

prieš save pamatė gatvę. Jis eina su ja, visi žiūri į 
juodu net atsigręždami, kuždasi ir juokiasi. Jis atsi
minė kunigą Samuolį ir pagalvojo: “Po velnių, karū
na nuo galvos nenukris”!

Vilkdamasis apsiaustu, jis nenoromis šyptelėjo.
— Ko tu juokiesi 1
— Aš dabar galvoju apie vieną savo draugą. Įsi

mylėjęs jis pasakė: “Įsipainiojau, kaip gaidys į paku
las.”

17.

Jau kelinta diena Norkaitis vaikščioja kaip nesa
vas. Valgydamas jis kartais užsimiršta. Padėjęs peilį 
ir šakutę ant stalo, jis ilgai žiūri į kambario sienas, į 
lubas ir atsidūsta. Norkaitienė susirūpinusi seka jį 
akimis, o Juljia nekantriai pastebi:

— Valgykit... Tai čia dabar... Dar apsirgsit iš rū
pesčio. Ne tokių būna nelaimių, o žmonės gyvena, ir 
gana.

— Ar gali būti dar didesnė nelaimė, dukrele? 
Tiek rūpintasi, taupyta... Dirbai žmogus, ir Dievas 
padėjo, o dabar... Aš visada prašiau Dievo, kad bent 
senatvėj turėčiau ramų ir šiltą kampelį. Jau, rodos, 
gyvenimo tikslas buvo pasiektas, o dabar štai tau...

— Gal Komisarų Taryba dar atšauks savo nuta
rimą, — raminosi Norkaitienė. — Gal ir mažesniuos 
miestuos paliks 220 kvadratinių metrų. Juk daug ką 
paskelbia, o paskui vėl atšaukia.

Norkaitis tik ranka numojo.
Nebaigęs valgyti, jis pasiėmė popierio, pieštuką, 

metalinį matą ir pradėjo antrą kartą matuoti kam
barių plotą. Po valandos sugrįžo visai nusiminęs, pri
rašytą popierio lakštą numetė ant stalo ir palingavo 
galva:

— Šimtas devyniasdešimt... Kad kas būtų žino
jęs! Galima buvo didesnę virtuvę padaryti, o dabar 
vos gali praeiti. Kad žinotum, kur pulsi, tai kailinius 
pasitiestum...

Išėjęs į kiemą, pasiėmė šluotą ir savo papratimu 
šlavinėjo cementinį takelį. Iki pusės nušlavęs, pasirė
mė šluotos kotu ir žiūrėjo į namo stogą. “Ten skarda 
truputį atšokus. Reikia pataisyti. Et, tegul valstybė 
pati taiso. Jei ne mano, tai tegul supūva”.

Nebaigęs nė šluoti, numetė šluotą į patvorį ir 
sugrįžo į kambarį.

— Pas kaimynus komisija jau matuoja,—prane
šė Julija.

— Matuoja... Karstus žmonėms matuoja! Palai
dos mus... Gyvus palaidos.

— Aš prieškambaris irgi naudingas plotas? —pa
klausė žmona.

— O kaip tu manai? Tik virtuvių ir koridorių ne
skaito.

— O jeigu iš prieškambario viską išneštum ir pa
sakytume, kad čia koridorius, kad juo visi naudojasi? 
Iš ten durys į mokytojo Vaišnio kambarį.
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TŪKSTANČIO DOLERIŲ BYLA
BALFas aukas paskirsto pagal aukotojų norą

Kiekvieną kartą, kai tik 
tenka apsilankyti BALFo 
centro patalpose, gaunu pro
gos dirstelti į pačius naujau
sius padėkos laiškus. Jei turė
čiau laiko, reikalų vedėjas 
Petras Minkūnas, nepailsda
mas .kaip ir visuomet, rodinė
tų tuos gražius ir gailius pa
dėkos žodžius Amerikos lietu
viams.

Bet šj kartą mano dėmėsi 
atkreipė ypatinga laiškų byla. 
Gana stora ir išmarginta įvai
raus rašalo ir braižo raštu. 
“Tai tūkstančio dolerių by la’’ 
— paaiškino man P. Minkū
nas ją kilnodamas.

— Kaip tai? — užklausiau.
— Visi šie laiškai yra pa

dėkos čikagiečiams už jų tūks
tantį dolerių, kuriuos jie per 
BALFą paskyrė Vokietijoje e- 
santiems seneliams ir ligo
niams.

Perverčiau laiškus. Mirga 
vietovės ir pavardės. Laiškai 
nėra jau tokie jausmingi, bet 
graudūs, štai, už pašalpą dė
koja Berchtesgadeno 60 lietu
vių senelių. “Dvidešimtojo 
amžiaus negailestingumas mus 
išbloškė iš namų ir senatvei 
benamius privertė laukti gai
lestingos pašalpos. Neturime 
kuo jums atsilyginti, kaip tik 
padėkoti ir sudėti už jus savo 
karštas maldas”.

Toliau dėkoja seneliai Drig- 
naičiai iš Heidenheim senelių 
prieglaudos, iš tenai pat karo 
invalidas, buvęs laisvės kovų 
dalyvis, o dabar 70% darbin
gumo nustojęs Stasys Pakal
nis, Ona Lipšienė, ligonė, su 
trim nepilnamečiais vaikais, 
našlys Viktoras Eidukevičius 
su dviem vaikučiais, Ona Ra
dzevičienė su vaikais, ir taip 
toliau.

Ir taip pasidaro graudu. 
Graudu, kad visiems darbin
giesiems išvykus, nejudrioji 
mūsų tremtinių dalis pasilieka 
vieniša dvasiniame ir materia
liame skurde.

Ir čia man taip akivaizdžiai 
prisimena anas Diepholzo sto
vyklos senelis, kai grįždamas 
iš koncerto mediniuose bara
kuose, ritmingai savo lazdele 
baksėdamas gatvės asfalte, 
traukdamas pypkę, graudeno
si:

—Taip gražiai choras dai
nuoja. Gražios dainos. Vai, 
kas gi mums, vaikeli, padai
nuos, kai jūs visi, savo spar
nelius pakėlę. Amerikon per 
marias nuskrisite?

Senukas graudenosi, kad 
lietuviškos dainos negirdės, 
bet tuo momentu jis niekuo 
neprisiminė, kad jam išvyks
tantieji atsiųstumėm siuntinių. 
Jis to neprašė, nors ir tada 
nevalgė duonos pilna burna.

Dabar padėtis labai pakitė
jusi. Nežinau, kurion senelių 
prieglaudon tu tenai pakliu
vai. bet jaučiu, kad dabar po 
dviejų metų tu ir duonos pasi
gendi taip, kaip tada graude- 
naisi dėl lietuviškos dainos.

Ir kaip gi neskaudės širdį, 
jei aš ar katras kitas Diep
holzo ar kitos kurios stovyk
los gyventojas tokių momentų 
iš savo tremties neprisimins ir 
pagalbos jiems nesiųs tiesiai j 
stovyklas, tiesiai į jų gyvena
mas vietas.

šia tema kalbamės su P. 
Minkūnu. Jis ir sako:

— Šiandieną šalpos veikloje 
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pastebimas ypatingai būdin
gas reiškinys. Čia organizuo
jama parama paskirų vietovių 
tremtiniams Vokietijoje, šitai 
yra ir visiškai pateisinama. 
Kai BALFas kūrėsi, tai Vo
kietijoje buvo apie 70,000 lie
tuvių. Šiuo metu gi vien jau 
JAV yra jų apie 27,000. Jei 
kurioje nors vietovėje susibūrė 
didesnis būrys jų iš kurios 
nors bendrai gyventos stovyk
los, tai jie jau čia organizuo ja 
paramą Vokietijoje pasi liku
siems saviškiams, nes jiems 
jie yra labiau artimesni ir ži
nomi, negu kitų kurių vieto
vių. Iš čia, atrodo, ir susidarė 
įpratimas siųsti jiems siunti
nius tiesioginiai, aplenkiant 
BALFą. Visa tai yra labai 
gerai, nes pagalba vistiek pa
siekia reikalinguosius, bet su
sidaro kai kurių labai svarbių 
netikslumų.

Ir čia jis, pasivertęs bylose, 
ištraukia pranešimą iš Valsty
bės Departamento, kuris savo 
kas tris mėnesius leidžiamoje 
informacijoje praneša, kiek 
kuri Amerikos šalpos organi
zacija yra išsiuntusi užsienin 
paramos.

Per paskutinį ketvirtį BAL
Fo pozicijose tebestovi tik 
230,000 dolerių, tuo tarpu, kai 
kitos operuoja milijoninėm su
mom. Nesinorėtų tikėti, kad 
lietuvių aukos tik tiek siektų, 
bet oficialiai teužregistruota 
tik tiek. P. Minkūnas paaiški
na, kad tų aukų yra daug dau
giau nuplaukę, bet jos pasiųs
tos ne per BALFą, o pavienių 
grupių ar asmenų. Todėl jis 
priduria, kad, dovanas pasiun
tus, neužtenka BALFui apie 
tai pranešti, bet reikia juos 
per centrą ir siųsti, kad tuo 
būdu viskas eitų bendron 
BALFo sąskaitom

— Dar nebuvo atsitikimo, 
kad BALFas nebūtų aukų per
davęs tiems, kuriems jos 
yra skiriamos. Ir dabar štai, 
tas pats čikagiečių aukų pa
vyzdys su tomis padėkų bylo
mis. Panašiai centras persiun
tęs yra Čikagos liet teisinin
kų 685 dol. negalintiems iš
emigruoti teisininkams, Čika
gos vienos kepyklos darbinin
kų 20 dol. auką Kempteno 
vaikų sanatorijai. Liet. Trem
tinių Draugijos 200 dol. Diep
holzo liet, gimnazijai ir kt. Iš 
viso, atsižvelgdamas į aukoto
jų nurodymus, centras gavo 
vien pinigais per 4,700 dol. ir 
juos paskirstė.

Toliau P. Minkūnas infor
muoja, kad neseniai centras 
yra užpirkęs 35,000 svarų 
cukraus, kuris bus pasiųstas 
Vokietijoje ir Prancūzijoje e- 
santiems lietuviams. Siunčiant 
BALFui. svaras su pristaty
mu tekaštuos 7.9 centai, o šel
piamiesiems tautiečiams jis 
turės dvigubos vertės, nes 
tenai tas pats cukrus kaštuo
ja 15 centų. Šitaip elgiantis, 
be to, dar susitaupo didelės su
mos, kurias, privačiai siun
čiant, reikėtų išleisti persiun
timui. šiuo metu privačiai 
siunčiant, už svarą imama 
apie 14 centų, o BALFui. kaip 
pripažintai šalpos organizaci
jai, valdžia didžiumą išlaidų 
apmoka.

Čia gi dar prisimena ta ke
liasdešimt kartų didesnė už 
Amerikos lietuvių dovanas, 
suma, kurią pati valdžia skyrė 

šalpos organizacijoms, gi kar
tu ir BALFui. Štai, pvz., sau
sio mėn. yra gauta 220,000 
amerikietiškų cigarečių, kurių 
kartonas su pristatymu į Vo
kietiją atsieina tik 90c.

Kalbantis toliau, paaiški, 
kad paskutiniu metu privačiai 
siunčiant siuntinius, daromi ir 
kiti įvairūs sunkumai. Pvz., y- 
ra išleista potvarkis, kad. jei
gu siuntinyje yra daugiau ne
gu 22% grynos vilnos, jo ne
galima siųsti. BALFas, kaip 
pripažinta organizacija, ir čia 
galės išvengti normavimų. Jis 
jau padavė valdžiai pareiški
mą, prašydamas licencijos 
tam tikram kiekiui vilnos, ir 
tikisi ją gauti. —sn—

Gražioji Stebuklingosios Dievo motinos šventovė Pažaislyje

ORO IR SAULĖS VONIOS Dr. A. GRIGAITIS

Oras ir saulė turi didelės į- 
takos į žmogaus organizmą. 
“Kur saulė neįeina, ten gydy
tojas ateina” — sako senas 
priežodis. Senovės Romos 
mokslininkas Plinijus pasakęs: 
“Saulė yra didžiausias vais
tas.”

Šio vaisto vaistinėse ne- 
gausim už jokius pinigus. Tai 
yra stiprus vaistas. Tik juo 
naudotis reikia labai atsargiai. 
Jau žiloje senovėje graikai, o 
vėliau ir romėnai naudodavo 
saulės spindulius ne tik kūnui 
užgrūdinti bet ir gydyti. Kris
taus eros pradžioje ir vidur
amžiuose saulė buvo užmirš
ta. Praeitam šimtmetyje me
dicina vėl pradėjo vartoti sau
lės spindulius gydymui. Ypač 
pagarsėjo šveicaras Rollier, 
pradėjęs gydyti kaulų tuber
kuliozę saulės spinduliais.

Šiandien, kas tik gali, visi 
saulėtą dieną skuba į gryną 
orą, į paupius, į pajūrį pakvė
puoti grynu oru. pasimaudyti, 
pasikaitinti saulės spinduliais. 
Jokie lašai, jokios fabrike pa
gamintos tabletės neduos tiek 
naudos sveikatai, kiek tinka
mai panaudotos oro ir saulės 
vonios.

Benjaminas Franklinas oro 
vonias naudojo užsigrūdini
mui. nes buvo pastebėjęs, jog 
pusnuogiai indėnai, veikiami 
oro ir saulės, labai tvirtos 
sveikatos. Oras teigiamai vei
kia odos kvėpavimą. Vei
kiant orui, odos paviršius pri
sipildo kraujo, kraujo apyta-
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35 metai katalikybės ir lietuvybės sargyboje

Didelį indelį lietuviai yra į- 
nešę Amerikos kultūriniam 
gyvenimui. Tai liudija jų gra
žios bažnyčios, didelės ir erd
vios mokyklos, puikios svetai
nės, gražiai suorganizuotos 
draugijos ir plati spauda. Juk 
tikrai, nuostabu, kad lietuvis 
anų laikų emigi-antas ilgėda
masis savo tėvynės — Lietu
vos, kruvinu prakaitu uždirb
tu pinigu statė bažnyčias, ku
riose pamaldų metu giedoda
mas lietuviškai šv. giesmes, 
galėtų bent tą akymirką jaus
tis esąs lyg savoje tėvynėje, 

ka padidėja, oda daugiau iš
meta nereikalingų organizmui 
medžiagų. Oro vonios teigia
mai veikia medžiagų apykai- 
eą, lengvina inkstų darbą, 
stiprina nervų sistemą, gilina 
kvėpavimą, valo plaučius, ska
tina kraujo gamybą, šalina 
mažakraujystę. Oro voniomis 
gali naudotis ir sergą chroni
niu reumatu. Tokie ligoniai po 
oro vonios jaučia malonią ši
limą. Oro tynėmis. leidus gy
dytojui, gali naudotis ir ne
aktyvia forma sergą plaučių 
džiova. Negalima naudotis oro 
voniomis:

1) .jei kas linkęs kraujuoti 
(nosies, plaučių ir k. krauja- 
plūdžiai):

2) jei turi sunkesnę širdies 
ligą-

Žmogus, sergąs kokia nors 
liga ir norįs naudotis oro vo
niomis, privalo atsiklausti gy
dytojo. Po oro vonios sveikas 
žmogus gali apsiplauti šaltu 
vandeniu. Oro vonias geriau
sia pradėti kambaryje: pra
džioje prie uždaro lango, vė
liau šiltu metu ir atsidarius 
langą. Vonios metu judėti ar
ba daryti gimnastikos prati
mus. Pirmą dieną pakanka 5- 
10 minučių. Kasdien vonios 
laiką ilginti iki pusės valan
dos. Apsipratus kambaryje, 
tesrti oro vonias lauke, pav. 
.jūros pakrantėje, miške ir tt. 
Ore pradėti nuo 5-10 min. 
kasdien ilginti po 10-15 min. 
iki poros valandų. Gera savi
jauta rodo, jog oro vonios eina

ir »,

Kan. V. Zakarauskas

statė mokyklas, kad jose bū
tų mokomi jo vaikai lietuviš
kai skaityti ir rašyti. Tai gra
žu ir didinga!

Šioje emigrantų masėje ma
tai ir pasišventusį anuometinį 
lietuvį kunigą, kurių jau ne 
vienas darbu ir pasišventimu 
lietuvio sielai ir lietuvybei sa
vo vardus yra įrašę, mūsų 
tautos istorijoje aukso raidė
mis. Jie suprato, kad lietuvis 
atvykęs svetimam kraštan be 
savos bažnyčios ir mokyklos 
ims trokšti ir nykti. Ir, tur 
būt, nerasime nė vienos lietu- 

sveikaton. Pajutus nuovargį, 
nervuotumą, oro vonias trum
pinti arba visai nutraukti. Pa
sitarti su gydytoju.

Saulės spinduliai veikia ne 
tik žmogaus kūną, bet ir dva
sią, gerina žmogaus nuotaiką. 
Grakijoje senovės laikais sau
lė buvo naudojama gydyti ne 
tik kūno, bet ir dvasios li
goms. Saulė panašiai oro vo
nioms gerina odos kraujo apy
kaitą, didina prakaitavimą ir 
kartu išskiria kūnui nereika
lingas medžiagas, didina me
džiagų apykaitą, gerina virš
kinimą, apetitą, stiprina ner
vus.

Nesikaitinti saulėje ūmai po 
sunkios ligos, turint stiprioj 
formoj pairusius nervus, ma
žakraujystę, aukštą kraujo 
spaudimą, arteriosklerozę (su- 
kalkėjimą gyslų) ir širdies li
gą. Geriausia, jaučiant kokį 
negalavimą, prieš naudosiant 
saulės spindulius, pasitarti su 
gydytoju, kad vieton sveika
tos nuo kaitinimosi saulėje ne- 
susirgtumėte daugiau. Kaiti
nantis saulės spinduliais, pra
džioje užsidengti galvą skrv- 
beel arba skarele. Pradėti 
saulės vonias nuo 10-15 minu
čių, kasdien ilginti kaitinimosi 
laiką po 10-15 minučių. Šildy
ti - kaitinti visą kūną. Po sau
lės vonios apsiprausti arba 
išsimaudyti. Išsimaudžius, y- 
pač pradžioje, neslšildyti, nes 
greitai galima gauti odos nu
degimą. Po saulės vonios ne
sėsti tuoj prie stalo pietauti, 
bent 15 min. pailsėti. Po val
gio kaitintis tik ož valandos. 
Kad saulės vonios: eina j svei
katą, rodo gera savijauta, ge
ras apetitas, geras miegas.

Neatsargiai bbsikaitydami 
saulėje, gauname odos įdegi
mą. Prie didesnio odos nude
gimo pakyla karštis,- skauda 
galvą, menkėja apetitas, atsi
randa nemiga. Esant pirmo 
laipsnio nudeginjui. -t. y., kada 
oda tik paraudus, užtenka 
dažnai tepti odą saldžia grieti
nėle. vaselinu arba Gadomens 
tepalu. Esant 'antro laipsnio 
nudegimui t. y? kada ant odos 
iššoksią pūslės.- reikia kreiptis 
į gydytoją. : 

viškos * parapijos Amerikoje, 
kurios atsiradimas nebūt su
rištas su vienu, ar kitu Ame
rikos lietuvio kunigo vardu.

Deja, laikas bėgo. Senieji 
lietuviai metai iš metų skubiai 
keliauja į kapus, likusieji taip 
pat statosi paminklus ant sa-i 
vo busimųjų kapų ir laukia, 
kada galės atsigulti ten šalia 
savo giminių ir pažįstamų. 
Nuo jų neatsilieka ir jų dva
sios vadai - kunigai. Senosios 
lietuviškos kartos kunigijos ei
lės vis retėja ir retėja. Likę gi 
taip pat jau skaičiuoja savo 
išgyventus metus, švenčia su
kaktis, sidabro ar aukso jubi- 
lėjus.

Štai vienas tokių yra ir ku
nigas Jurgis Paškauskas, di
delės šv. P. M. Gimimo para
pijos, Chicagoje, klebonas, ku-i 
ris šiomis dienomis atšventė 
savo kunigiškojo darbo 35 me- j 
tų sukaktį. Trys dešimtys su 
viršum metų, kai jis uoliai ir 
pasišventusiai dirba sielų ga- 
nytojavimo lauke. Tačiau, 
kun. J. Paškauskas mums lie
tuviams yra mielas ir brangus 
kaip mūsų tautos sūnus, gi
męs ir augęs gražiose Nemuno 
ir Mituvos upių pakrantėse. Jo 
jaunystė yra ypač įdomi. Jo 
pasiryžimas ir valia daugeliui 
mūsų jaunimo besiekiančio 
mokslo, turėtų būt gražus ir 
sektinas pavyzdys, kad ir per . 
a s p e r a , o vis tik yra pa- Į 
siekiamas savas užsibrėžtas 
tikslas. Bet apie tai ir jo ku
nigišką ir lietuvišką darbuotę 
aš manau, kad bus gal kada 
nors kita proga plačiau para
šyta.

Kun. J. Paškausko asmeny
bė, kaip lietuviškos parapijos 
ganytooj yra brangi ir miela 
taip pat ir naujiems emigran
tams, kurie surado sau prie
globstį svetingoje Amerikos 
žemėje. Šimtai jų apsigyveno 
ir kun. J. Paškausko vadovau
jamoje parapijoje. Jo maloni 
veido šypsena, nuoširdus lie
tuviškas žodis jį sutikus buvo 
tikra paguoda, — “Nepraras
kite vilties, Lietuva kelsis. 
Važiuosite jūs namo, o aš jus 
palydėsiu. Man vaidenasi ma
nos tėvynės žydinčios pievos, 
vis regiu mėlyną Lietuvos 
dangų, ten mano tėvelių ka
pai!” Tai kun. Paškausko pa
guodos žodžiai naujo lietuvio 
emigranto širdžiai.

Naujieji lietuviai emigran
tai ypač jaučia savo .širdyse 
klebonui Paškauskui didį dė
kingumą dar ir už tai, kad jis 
suprato naujai atvykusiųjų su
sirūpinimą .kaip savo vaikus 
mokyti gimtosios kalbos, tė
vynės istorijos ir gimta kalba 
melstis. Daugiau kaip 100 vai
kų rado galimybės mokytis jo 
parapijos mokykloje lygiagre
čiai šalia šio krašto nustaytos 
programos ir lituainstinių da
lykų. Kun. Paškauskas ir ki
tuose lietuviškuose reikaluose 
yra nuoširdus patarėjas ir pa
gelbininkas.

Jam minint 35 metų savo 
garbingos Kristaus Vynyne 
darbuotės sukaktį, tenka tik 
linkėti stiprios sveikatos, oi 
taip pat, ištvermės .jo didelia-i 
me uždavinyje, kurį turi jis 
prieš savo akis, būtent, staty
mą naujos šventovės šiai para
pijai, kuri bus pašvęsta Šilu
vos Dievo Motinos garbei.

RENGIAMAS MAIRONIO 
METRAŠTIS

Kitais metais sueina 20 me
tų nuo Maironio mirties. Tai 
sukakčiai atžymėti poetas Ber
nardas Brazdžionis. buvęs 
Maironio muzėjaus vedė.jas, 
rengia išleisti .jo metraštį. į 
kurį bus surinkta visa, ką ga
lima rasti Amerikoje ir kitur 
apie jo asmenį ir kūrybą. Tai 
sudarys jo rankraščiai, jo fo
tografijos, atsiminimai, raši
niai mirties proga, Maironio 
vardu pavadintos aikštelės, 
jaunimo kuopos, chorai ir vi
sa. kas tik su juo vardu su
rišta.

Bažnyčia ir pasaulis
• Šv. Tėvas birželio 16 d. 

misijų klausimu išleido ilgą 
encikliką. Kadangi dabar ko
munistų užimtose šalyse ir 
taip pat kai kuriose laisvai be
sitvarkančiose stabmeldžių že
mėse nepalankiai žiūrima į 
svetimtaučius dvasininkus, vy
riausias ganytojas šiame savo 
rašte iškelia būtiną reikalą 
dar labiau rūpintis vietinių 
kunigų prieaugliu. Tuo pačiu 
tikslu prieš 25 metus ir Pijus 
XI buvo kreipęsis į katalikiš
ką pasaulį. Dabartinis popie
žius pažymi, kad per tą laiko
tarpį misijų darbuotėje pada
ryta didelė pažanga. Katalikų 
skaičius pakilo 8 milijonais. 
Daug buvo įšventinta vietinių 
kunigų, pakonsekruota vysku
pų ir net paskirta kardinolų. 
Šis karas pakenkė misijoms, 
ypač ten, kur į valdžią atsi
sėdo komunistai.

• Vengrijos komunistai, 
prieš trejus metus žiauriai 
nuteisę kard. J. Mindszenty, 
dabar į kaltinamųjų suolą pa
sodino kitą aukštą šios šalies 
dvasiškį, būtent arkivyskupą 
Juozapą Groeszą, iki šiol va
dovavusį Vengrijos episkopa
tui. Ir jam primetami tie pa
tys kaltinimai, kaip kardino
lui. Sakoma, kad norėjęs nu
versti dabartinę valdžią ir tu
rėjęs piniginių reikalų su už
sieniu. Iš Budapešto praneša
ma, jog ir šis ganytojas, prie 
visų kaltinimų prisipažinęs. O 
tie “prisipažinimai”, aišku, yra 
išgauti tokiais kankinimais, 
kokius sunku ir įsivaizduoti. 
Apie tai šiandien yra tikrų da
vinių, kurie dar kartą parodo 
visą komunistų sužvėrėjimą. 
Kartu su arkivsk. J. Groeszu 
yra suareštuoti dar 8 asme
nys, dvasininkai ir pasaulie
čiai.

• Popiežiaus atstovas Kini
jai arkivysk. A. Ribėti smar
kiai yra puolamas komunistiš
kos spaudos. Labiausiai rau
doniesiems nepatiko jo laiškas, 
rašytas gegužės 15 d. tos ša
lies vyskupams, kuriame in- 
teruncijos iškelia komunistų 
įgeidžius steigti nuo Romos 
nepriklausomą “katalikų baž
nyčią.” Arkivysk. A. Riberi, 
pasibaigus antrajam pasauli
niam karui, buvo nukentėju- 
siems nuo karo šelpti popie
žiaus komisijos pirmininkas. 
Jis nemažai yra padėjęs ir lie
tuviams tremtiniams.

• Jose Mojica, anksčiau bu
vęs Meksikos filmų žvaigžde, 
dabar kunigas pranciškonas, 
lanko raupsuotųjų ligonines, 
teikdamas nelaimingiesiems 
paguodos.

• Teresė Neumanaitė, kuri 
nuo Didžiojo Penktadienio ne
beturėjo vizijų, dabar vėl jas 
turi. Iš stigma tų pradėjo verž
tis kraujas Švenč. Širdies 
šventėje.

• Dr. W. F. Chester Det
roite įvykusiame katalikų gy
dytojų sąjungos metiniame 
suvažiavime buvo išrinktas 
pirmininku. Suvažiavime daly
vavo 100 gydytojų iš 19 .JAV 
valstybių, ir Porto Riko. Tarp 
daugelio paskaitų viena buvo 
apie tai, kaip katalikų doro
vės dėsnius pritaikinti medi
cinoje. Suvažiavime nutarta 
priimti į sąjungą Kanados ka
talikus gydytojus, kurie tuo 
reikalu buvo įteikę prašymą.

MAIRONIO MIRTIES 
SUKAKTIS

Birželio 28 d. sueina 19 me
tų, kaip Kaune mirė mūsų 
tautos dainius — Maironis. 
Tautos laisvė buvo jo didysis 
troškimas, jo idealas, į kurį 
vedė tautą, dainuodamas atei
nančio pavasario dainas. Kaip 
ugnį jis nešė degantį žodį .jau
niems, kad jie pakiltų ir su
liepsnotų nauja lietuviška dva
sia. Jis šaukė visus į darbą— 
užtraukti naują giesmę ir eiti 
Lietuvos keliu.

Jis troško prikelti iš kapų 
milžinų nors vieną senelį, kad 
pasektų mūsų kartoms praei
ties pasaką. Ir jo kapas —mil
žino kapas. Kas prikels jo dva
sią mumyse, kas prakalbės 
naujais pavasario balsais?!
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Ausk, dukrele, drobeles
Kuriuo keleliu?

Iš gilios senovės ateina lie
tuvė moteris. Jos rankose dai
linu pluokštas, jo drabužių 
klostys dar kvepia laukais. Ne 
iš turtingų namų, ne iš dva
rų ,bet iš kuklių vargo namų 
ji ateina j mūsų laikus. Var
gas—kaip ugnis: užgrūdina 
plieną, išskaidrina auksą. Ir 
juo labiau vargas lapojo lie
tuviškos sodybos vartuose, juo 
labiau švytėjo lietuvė savo 
dvasiniu grožiu. Ji ateina j 
naująjį modernų pasaulį, kur 
amžinasis moteriškumas, kaip 
užgesęs židinys, jau baigia 
blėsti. Ir lietuvaitė baimingai 
žvalgosi: ar nereikia pasidėti 
savo kuklius drabužius ir sku
bėti su visom, pasinerti mo
dernaus pasaulio žaisme, ar 
vėl giliai ir nuošaliai pasi
traukti, kad niekas neišvogtų 
tų senųjų turtų, kuriuos su
krovė tylus istorinis kelias.

Atidarykit vartelius!
Mūsų tauta ilgai gyveno 

nuošalyje. Dar 19 amžiuje ji 
buvo tyli, ir didieji pasaulio 
vėjai jos beveik nepalietė. Ir 
lietuvaitės gyvenimą sudarė 
darželis, gėlės, staklės, šuo
liais atlekiąs ant žirgo berne
lis, šeima ir gilus gilus reli
gingumas. Tik 19 amžiaus pa
čiame gale atsiranda viena ki
ta lietuvaitė, kur atidaro var
telius ir išeina į miestus, į 
mokyklas. Prieš pirmą pasau
linį karą jų eilės vis didėja, 
nepriklausomybės laikais visu 
platumu lietuvaitė ateina į vi
suomeninį gyvenimą.

Moteris ilgą laiką gyveno 
lyg nuošalyje, lyg stebėdama 
gyvenimą. Ji gaudavo tik vi
dutinį išsilavinimą ir pasi
traukdavo į šeimos namus. 19 
amž. gale Vakarų Europoje 
prasidėjo moterų laisvės ko
va, vadinama emancipacija. 
Moterys pareikalavo lygių tei
sių su vyrais. Joms prasivėrė 
mokyklų durys ir pasidarė ga
limos beveik visos profesijos. 
Atsirado moterys gydytojai, 
teisėjai, profesorės, mokslinin
kės ir diplomatės. Moters gy
venimas išsišakojo nuo šeimos 
iki aukščiausių valstybės vie
tų. šeimoje ii susilygino su 
vyru, ji pajėgė iš savo uždar
bio išlaikyti vaikus. Visuome
niniame gyvenime jos darbš
tumas, ištvermė ir gabumai 
net stebino gudriąsias vyrų 
galvas. Moteris atidarė varte
lius j laisve ir joje džiaugs
mingai gyvena.

Įsileiskit svetelius!
Lietuvos kaime atidaro var

telius svečiam, o moteris pra
vėrė juos, kad pati išeitų. Ji 
išėjo iš savo šeimos židinių, 
palikusi vaikus .jų likimui, šei
mos šviesą pavožus po saiku, 
nes ten — didžiosiose pasaulio 

Ne dažnai susitinka pora ketvertukų. Bet Baltimorėj Pappas 
ketvertukui pasitaikė susitikti su atvykusiu iš Catonsville, 
Md., Henn ketvertuku (viršuje).

gatvėse, kur vyrai garksėda- 
mi gyvena, joms pasidarė įdė
mu. Bet į namus atvažiavo 
sveteliai nekviesti ir neprašyti. 
Atvažiavo velnias ir blogio 
prisėjo visus kampus. Masiš
kai pradėjo šeimos irti, suny
ko atsakomybės ir moralės

*

Motinos džiaugsmas

jausmas. Gyvenimas pasidarė 
tik nuotykių grandinė.

Lietuvė stovi prieš šį nuo
tykių žaismą ir negali apsi
spręsti. Vienos užsimerkusios 
metasi į jį. bet širdyje jaučia, 
kaip šaukia jas darželis, tos 
gėlės ir tylus gyvenimas. Ki
tos, akis užsidengusios, trau
kiasi į šalį ir pasiklysta lai
ke.

Ausk, dukrele, drobeles
Gyvename modernizmo am

žių. Jo laimėjimais ir reikia 
pasinaudoti. Tegu moteris sie-

Is haremo į
Pasakoja jauna turke

Sujan Seyhan rankose laikė 
turkų įstatymų knygą, kai ję 
supažindino su vienu europie
čiu jūrininku. Ji buvo liekna, 
juodais plaukais, vakarietiškai 
apsirengusi ir vis dėlto labai 
egzotiška. Ji norėjo būti ad
vokatė. Jūrininko laivas sto
vėjo Instambulio uoste prie 
Auksinio Rago, ir jis pakvie
tė ją apsilankyti.

J laivą ji atėjo ne viena, vie
nai būtų nemandagu. Ją pa
lydėjo dvi studentės ir trys 
draugiški turkai. Sujan užsi
rūkė cigaretę, išgėrė stiklą 
šampano (tik vieną!) ir gyvai 
papasakojo:

— Mums mergaitėms gera. 
Mano senelė dalijosi namais 

kia mokslo ir tegu visuomenė
je kuo sėkmingiausiai reiškia
si, bet tegu nepasilieka ji 
triukšmingose pasaulio gatvė
se, prekyvietėse, nes jos buvei
nė — namai. Ji turi grįžti prie 
šeimos ir vėl įkurti jaukią ug
nelę.

Kadaise motulė liepdavo 
dukrelei austi drobeles savo 
namams, kad juose visiems 
būtų jauku ir gera. Ir dabar 
lietuvė tegu audžia naujas 
drobeles, — mokslo, šviesos 
išsilavinimo drobeles. — savo 
šeimai, savo namams. Mūsų 
lietuvaitė turi trdacinį kuklu
mą, švelnumą, nuoširdumą, ko 
nebeturi kitos pasaulio mote
rys. Ir tuo ji gali praturtinti 
visą žmoniją ir labiau, negu 
kitos, kurti amžinąjį moteriš
kumą, kurio yra išsiilgęs visas 
pasaulis. Aid.

universitetę

Moterys
šešerių metų mergaitė

Pabėgęs iš Sovietų Sąjun
gos pulkininkas B. Volkov at
skleidė, kokiose sąlygose yra 
kalinamos įtartos už sovietinę 
neištikimybę moterys.

Nuo Kaspijos jūros į šiau
rę, Uralo stepėse, Potjamoje, 
buvo moterų priverstinio dar
bo stovykla. Prieš keletą me
tų atsitiko toks nuotykis. Sto
vyklos NKVD policijos virši
ninkas atsivežė savo šešerių 
metų dukrelę. Apsivilkusi rau
dona suknele, ji žaidė aikšte
lėj prieš komendantūrą. Prie
šais buvo barakai, kuriuose 
gyveno tūkstančiai moterų 
vergių. Mažytės sviedinys nu
riedėjo prie barakų, ir ji ten 
nutrepseno.

Moterys su didžiausiu triuk
šmu išsiveržė iš barakų, kad 
pamatytų gyvą vaiką. Prieš 
dvejus ar daugiau metų jos 
pačios juk turėjo vaikus, su 
jais žaidė ,o dabar viskas bu
vo iš jų atimta. Jos veržėsi iš 
visų kampų prie mergaitės, 
glamonėjo ir bučiavo. Sargy
biniai bokšte šaukė ir draudė 
jom bėgti, bet tas nieko ne
gelbėjo — jos prisiminė savo 
vaikus ir paslėptą meilę ati
davė šiai mergaitei. Kilo bai
sus trukšmas. Vienos draskė
si sau plaukus, kitos, kaip lau
kiniai žvėrys, pradlėjo staugti, 
trečios juokėsi isterišku juoku 
ir alpo. Tai buvo baisi ir su
krečianti isterija. Tai buvo 
baisiau už Dantės pragarą. 
Jos buvo nusivylusios, sužlug
dytos motinos, sovietinio bai
siausio pragaro moterys.

Dešimtis, penkiolika, dvide
šimt metų kaip kenčia visų o- 
kupuotų tautų moterys, ver
gės ir kankinės. Milijonai jų 
ilgis laisvės ir savo išardytų 
šeimų. Jos pamažu miršta, ne- 
tekdamos sveikatos, nuskuru
sios ir alkanos, už duonos ga
balėlį atiduodamos net savo 
skudurus.

Garsiųjų vyrų žmonos
Potjamos stovykloje buvo 

7000 moterų. Tai buvo moti
nos, žmonos, seserys ir dukte
rys aukštųjų Sovietų valdinin
kų ir partiečių. 1937 metais 
Stalinas padarė generalinį val
džios aparato valymą. Jei 
Kremliaus valdovams atrodė 
kas nukrypęs nuo partijos li
nijos, tuoj ir suėmė ne tik jį, 
bet ir jo gimines. Dažnai tai 
buvo pavydo, keršto ir viso
kiausių intrygų aukos. Užteko, 
jei kas pakišo liežuvį, kad to
ji ar anoji bičiuliaujasi su 
“liaudies priešu”. J tą stovyk
lą atgabeno ir žmonas sušau
dytų garsiųjų vadų: Tucha- 
čevskio, Radek - Sobelsohno, 
Rykovo. Krestinkio, Piatako- 
vo, seserį garsaus GPU vir
šininko Jagodos ir kitas. Jos 
prieš tai gyveno kaip inkstai 
taukuose, dėvėjo brangius kai
lius ir puošnius drabužius. Su 
jais ir atvyko į stovyklą. Po 
metų ne tik jų drabužį, bet 
ir jų sielos buvo skudurai. 
Sunkus darbas, nuolatinis lais
vės ilgesys, rūpestys, kur din
go vaikai, kuriuos valstybė 
pasiėmė į auklėjimo įstaigas 
ir kurių niekada nematys, su
naikino jų sielų stiprybę ir jos 
pasidarė tiesiog proto ligoniai. 
Radeko žmona visai pamišo.

Stovyklos personalą sudaro 
daugiausia visokiausi sadistai, 
kurie mėgsta kankinti žmo
nes. Jie pasirenka gražesnes

su kitomis trimis moterimis. 
Jos vyras prieš vestuves jos 
nė karto nebuvo matęs. Vis 
dėl to ji buvo savo likimu pa
tenkinta ir nenorėjo jokios 
laisvės. Kai mano motina nu
siėmė veido šydą, buvo tiesiog 
priblokšta. Mano tėvas nesi
laikė senųjų papročių. Jis 
visada buvo haremo priešinin
kas. Jis davė man pinigų stu
dijoms. Pradžioje norėjau stu
dijuoti mediciną, nes jos atei
tis Turkijoje graži. Turkų 
moterys nedrįsta eiti pas vy
rą gydytoją, mieliau jos ren
kasi moterį. Bet aš pasukau į 
teisę. Kokias laisves mes tu
rime? Tokias pat kaip ir Va
karų moterys, o gal net ir 
daugiau jų surašyta įstatymų 
knygose. Bet tikrovė—yra ki
tokia! Galima lengvai numesti 
šydą, bet reikia keletos kar
tų, kol iš esmės pasikeis gy
venimo formos. Todėl aš noriu 
būti advokatė. Turiu nemažai 
pasitempti. Moterys nemėgsta 
raštinės darbo. Tas kenkia jų 
vardui! Jos yra nuolat išsta
tytos į aštrius vyrų žvilgsnius, 
ir tas apsunkina. Visos nori 
ištekėti. Ir aš. Noriu turėti 
vaikų, bet ir verstis savo pro
fesija. Turkijoje dabar gyve
nimas pabrango. Dažnai abu 
.jaunavedžiai turi dirbti. Vvrui 
išlaikyti haremą tikrai būtų 
per brangu. Drabužiai yra 
mano aistra. Noriu gražiai at
rodyti. o po to — muzika! 
Mielai šoku tik uždaruose ba
liuose. mieliausiai klausausi 
turkiškos muzikos, kuri jum 
yra svetima, nes mes gyvena
me tarp Rytų ir Vakarų. I 
restoranus neinu, į kiną taip 
pat. Būdama musulmonė aš 
turiu stovėti nuošaliai.

pragare
moteris, kurios visiškai be jo
kių teisių yra įmestos į jų sto
vyklą, ir jas visokiais būdais 
išnaudoja.

O jeigu kuri išlaiko sun
kiuosius metus ir ją iš sto
vyklos išleidžia, tai ji yra vi
siškai sulaužytos sielos ir svei
katos. Ji teturi dažniausiai tik 
vieną troškimą — kur nors 
nuslinkti į kampą ir ramybėje 
ilsėtis. Motinos, iš kurių prieš 
kelioliką metų buvo- atimti 
vaikai, dažnai nebeturi jėgos 
eiti ir jų ieškoti. Dažniausiai 
šios moterys sustoja Sibiro ar 
šiaurės plotuose. J juos susi
renka ir vyrai, taip pat Išėję 
per sovietinį pragarą. Ir daž
nai jie susituokia, ir vėl varg
ta ir dirba sovietinei valsty
bei, kol jėgos visai išsenka.

Slapta ateina vyrai
O vis dėl to ir už spygliuotų 

vielų jie yra žmonės. Moterys 
ilgis šilumos ir meilės.

Vėliau Potjamos stovyklą 
perkėlė netoli vyrų stovyklos. 
Jie visi kartu dirbo. Ir vaka
rais už spygliuotų vielą atėjo 
romantiškas ilgesys, kaip vie- 
nntelė moterų paguoda. To 
paties likimo draugai, slėpda
miesi nuo sargybų ir persiren
gę moterimis, slapta ateidavo 
į moterų stovyklą. Rytmetyje 
jie įsimaišydavo į moterų ko
loną ir taip pasiekdavo darbo
vietę.

Greitai paaiškėjo, kad dau
gelis moterų laukia kūdikio. 
Tada stovyklos vadovybė grie
bėsi naujo teroro.

Pagal Sovietų įstatymus, 
būsimos motinos po šešių mė
nesių yra paleidžiamos iš dar
bo. Jos buvo surinktos į atski
rą stovyklą, kur ir pagimdė. 
Po kelių savaičių iš jų vėl at
ėmė vaikus, ir motinos, dau
gelis antru kartu, pergyveno 
baisiausi persiskyrimą, kitos 
net nusižudė.

Ir niekur nėra tokios dide
lės meilės, kaip čia vergų sto
vykloje. kai žmonės nieko ne
beturi. Daugeliui ji yra vienin
telė gyvenimo viltis. Dažnai 
moteris kužda: “Jis laukia 
manęs.” Ir. svajodama apie 
savo vyrą, gyvenantį laisvėje, 
ji pakelia didžiausius vargus. 
Dažnai atsitinka, kad vyrai 
nuolat rašo savo žmonom, ku
rios nuteistos dešimčiai metų, 
nors jie tuo metu susiranda 
sau kitas moteris. Šitie laiš
keliai išsaugoja jų dvasią. 
Nors išėję jos vėl nusivilia, bet 
jos yra laisvėje, nors ir sovie
tinėje. ir ja džiaugiasi.

Iš meilės į stovyklą
Didžiai yra giriamos tos 

moterys, kurios, suareštavus 
vyrus ir išvežus, pačios ke
liauja kartu ir apsigyvena ne
toliese stovyklos, kad galėtų 
jiems padėti. Vienas Maskvos 
dailininkas, dirbdamas vergų 
stovykloje. įsimylėjo italų kil
mės merginą, kuri taip pat bu
vo moterų stovykloje. Ir kai 
jam pasibaigė laikas, ji turė
jo dar dirbti trejus metus. Jis 
savanoriškai pasiliko prie sto
vyklos darbo, kad tik galėtų 
jos sulaukti ir jai padėti. Per 
karą jos stovyklą perkėlė į A- 
ziją, ir dailininkas iškeliavo 
jos ieškoti. Kai ją surado, ji 
buvo atleista iš vergų stovyk
los, ir jiedu susituokė.

Ir šitos moterys ir vyrai, ši
tie milijonai iš vergų stovyk
lų, rankas iškėlę šaukia, kada 
juos išvaduos.

Vasaros darbai Lietuvoje laisvės dienomis

JAV armijos gailestingoji sesuo teikia pirmąją pagalbą ma
žam korėjiečiui. Vaikas buvo sužeistas netoli jo namų vy
kusios kovos metu.

Darbai ir gyvenimas
Dr. D. Narutavičiūtė, kuri 

buvo emigravusi į Kolombiją, 
dabar atvyko į JAV ir apsi
gyveno Chicagoje. “Draugas” 
ją pakvietė redaguoti moterų 
puslapį. Dr. D. Narutavičiūtė 
studijavo Lietuvoje žurnalisti
ką ir muziką. Tuos pačius 
mokslus pagilino Šveicarijoje, 
kur gavo daktarės laipsnį.

Juzė Augaitytė, Lietuvos o- 
peros solistė, ryšium su mok
slo metų pabaiga, baigė savo 
darbą Combs College of Mu- 
sic, kur dėstė dainavimą, šiuo 
metu ji dar moko dainavimo 
Marco Famese dainavimo stu
dijoje. South Philadelhpia 
High School mokslo užbaigi
mo proga ji davė du koncer
tus .dainuodama tenai solo ir 
kartu su Enrico di Giuseppe. 
žymiu italų tenoru. Jiems a- 
kompanavo orkestras, diriguo
jamas dr. Speck, ir pianistas 
Marco Farnese. Pereitą sek
madienį, taip pat dideliu pasi
sekimu, dainininkė dalyvavo 
Benito Farnese pagerbime, at
likdama netrumpą dainų pro
gramą Barclay Hotel jaukioje 
svetainėje.

Kazimiera Giedraitienė, pulk. 
Giedraičio žmona. ligi šiolei 
dirbusi Brooklyno Micamold 
radijo fabrike ir iš tenai, su
mažėjus darbui, atleista, per
sikėlė gyventi į Clevelandą, 
Ohio, pas savo sūnų. Dabar 
ji minėjo liūdną dešimties me
tų sukaktį, kai ties Červene 
enkavedistai žiauriai nukanki
no jos vyrą.

Julija Liesytė, prieš kelerius 
metus atvykusi į JAV. vaka
rais dirbdama įmonėje, o die
nomis mokydamosi, sėkmingai 
baigė San Francisco Universi
tete humanitarinius mokslus 
ir pardėjo dirbti Washingtone 
Kongreso Bibliotekoje. Be tie
sioginio studijų darbo, ji, gy
vendama Los Angeles, vado
vavo liet, tautinių šokių grupę 
ir buvo nuolatinė “Kaliforni
jos Lietuvio” redakcijos kolek
tyvo narė.

Juzefą Sofija Ciurlionytė- 
Stulgaitienė. mūsų žymiojo 
muziko ir kompozitoriaus M. 
K. Čiurlionio sesuo, šiemet su

kako 69 metus amžiaus. Ji gy
vena Hastingse miestelyje, 
Nebraskos valstybėje.
Juzė Daužvardienė, Lietuvos 
konsulo Čikagoje žmona, bir
želio trėmimų liūdnajai sukak
čiai pagerbti suorganizavo a- 
pie 100 žmonių, kurie JAV 
Raudonajam Kryžiui davė sa
vo kraujo. Tas kraujas skiria
mas Korėjoje sužeistiesiems 
kariams.

Della Kuraitienė, kasmet su 
savo vyru Don Kuraičiu vyks
tanti vasaros kelionėms po į- 
vairius kraštus, birželio 22 d. 
“Queen Elizabeth” laivu iš
plaukė iš New Yorko kelionei 
po Europą. Ketina aplankyt7 
13 Europos nepriklausomų 
valstybių.

Med. dr. Dominika Kesiū- 
naitė, kuri, kaip vyr. skauti
ninke. dalyvauja Clevelando 
lietuvių skaučių veikloje, jau 
ilgesnis laikas, kai dirba na
muose. ruošdamosi egzami
nams kydytojo praktikai gau
ti. Kai kuriuos egzaminus jau 
yra išlaikiusi.

Elė Dervojedaitienė, Balti
jos Žuvėdros slapyvardžiu Lie
tuvoje išleidusi porą eilėraš
čių rinkinių, šiuo metu gyven
dama Venezueloje, turi didelį 
paukščių ūkį ir atliekamu lai
ku rašo apysaką iš Lietuvos o- 
kupacijos vokiečių metu.

— Lietuvių Katal. Moterį,i 
Dr-jos skyrius įsisteigė Londo
ne. Ont. Steigiamajam susi
rinkime iš Ottawos atvykusi 
Dr. Šidlauskaitė skaitė įdomią 
paskaitą.

Karalienė tapytoja
70 metų Olandijos karalienė 

Wilhelmina Amsterdamo dai
lės parodoje išstatė 63 pa
veikslus, kuriuos ji nutapė 
tarp 1921 ir 1949 m. Kritika 
pirmiausia rūpinasi, ar šios 
karališkosios dailės mėgėjos 
darbai yra geresni už Chur- 
chillio darbus, arba bent ma
žiausiai lygūs. Karalienė Wil- 
helmina apie šitokį palygini
mą nenori nieko girdėti. Paro
da yra uždrausta fotografuo
ti. >

Uždraudė vaidinti filme
Silvan Mangano, graži italų 

filmų žvaigždė. išgarsėjo 
“Sunkios kelionės” filme, ši
tam filmui .ją angažavo Luigi 
de Laurentis. ją iškėlė į me
nininkės aukštumas ir vedė. 
Vedęs pasidarė pavydus: nors 
jo žmona ir turėoj visokiausių 
kvietimų, net į Hollyuoodą, 
jai visai uždraudė vaidinti fil
me. r į

Mirė austrų poetė
Austrijos poetė Paula von 

Preradovic. eidama 64 metus, 
mirė. Ji buvo žinoma kaip po
etė ir pasakotoja. Naujajam 
Austrijos himnui ji parašė 
tekst^-



s darbininkas Birželio 29, 1951

• Birželio 26 d. BALFo at
stovai Samatauskienė ir P. 
Minkūnas aplankė sulaikytuo
sius lietuvius Ellis Islande. 
Malonu pasidžiaugti, kad iš 
29 sulaikytų 20 jau paleisti.

• Juozui Girniui už moksli
nį darbą apie egzistencializmą 
Montrealio universitetas sutei
kė daktaro laipsnį. Dr. Juozas 
Girnius yra “Aidų” žurnalo 
redakcijos kolektyvo narys, 
plačiai žinomas savo moksli
niais filosofiniais raštais. Da
bar gyvena Dorchesterio mie
ste, Mass. valstybėje.

• Jonas Karvelis, žinomas 
prekybininkas, Chicagoje stei
gia Prekybos Namus, kokius 
turėjo Kaune. Šalia knygų, 
rašomosios medžiagos, įvairių 
raštinės ir mokyklos reikmenų 
bus ir “Marginių” skyrius su 
lietuviškais audiniais, medžio 
drožiniais, keramikos bei odos 
dirbiniais ir kt.

• Lietuviškų parapijų cho
rai liepos 8 d. Vytauto parke,
Chicagoje, ruošia Dainų šven
tę.

• Gen. St. Ratšikis birželio 
16 d. buvo atvykęs į Roches- 
terį, kur Baisiojo Birželio die
nų minėjime pasakė kalbą.

• Moterų Sąjungos seimas 
įvyks šiais metais rugpiūčio 
20-23 d. Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolyne Putnam. 
Conn. Seimą ruošia Worces- 
terio, Mass. kuopa.

• Prof. K. Alminauskas 
dėsto vokiečių kalbą Loyolos 
universitete Los Angeles, Ca- 
lif. Jo žmona yra veikli mote
rų advokačių draugijos narė.

• Jonas G. Salatka ir Jonas 
B. Mitkus iš Grand Rapšds,
Mich., baigė teisės mokslus 
(advokatūrą) katalikų univer
sitete Washingtone.

• BUFFALO lietuviai, lat
viai ir estai liūdnąją Pabaltijo 
gyventojų į Sibirą trėmimo 
sukaktį paminėjo bažnytiniu 
koncertu. Iš lietuvių progra
moje dalyvavo Alg. Motiekai- 
tis ir E. Sakavičienė, estų P. 
Luedig ir Alari, latvių O. 
Sandmanis. Pamokslą pasakė 
T. Juvenalis Liauba, O.F.M.

• Kunigų Vienybės seimas 
įvyks liepos 18 d. Statler vieš
butyje Nevv Yorke.
• Albertas Židanavičius, bai

gęs advokato mokslą Rich- 
mond Hill, N. Y., atidarė savo 
kontorą.

Albina Didžiulienė, gyv. 
Trentone, N. J. baigė Phila- 
delphijos universitetą ir gavo 
dantų gvd. diolpmą. šiuo metu 
laiko valstybinius egzaminus 
praktikos teisei gauti.

• Putnam mergaičių sto
vykla prasideda liepos 1 d., 
baigsis liepos 29 d. Jau įsire
gistravo 100 mergaičių. Re
gistruoti galima dviem savai
tėm arba visam mėnesiui. Sa
vaitinis mokestis 15 dol. Rašy
ti: Rev. Sister Superior, Im- 
macualte Conception Convent, 
R. F. D. 2. Putnam. Conn.

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
CLEVELAND, OHIO

Liet. Vyčių 25 kuopa 
vadovaujama energingo pirmi
ninko Jurgio Brazio, nemano 
atostogauti, bet intensyviai 
ruošiasi rudens metu suvai
dinti “Karolio Tetą”. Vaidini
mui vadovauja J. Sadauskas 
ir mergaitėms G. Tamušienė.

Liepos 8 d. Liet. Vyčiai yra 
užprašę šv. mišias už Vyčių 
organizatoriaus Mykolo Nor
kūno vėlę. Šv. P. M. N. P. 
bažnyčioje 10 vai. ryte. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Moterų Sąjungos 26 kuopa 
gražiai paminėjo savo 35 me
tų 
tį. 
tu 
ir
Vilkutaitis, prof. Ad. Damušis 
ir kt. Vakaro programai gra
žiai vadovavo Ona Mihalienė. 
Kuopos valdybą sudaro pirm. 
Ona Stepulionienė, vicepirm. 
V. Šukienė, iždin. Ona Mačiu- 
ta .sekretorė Ona Narbutienė, 
narės M. Stonienė, T. Pauliu
kevičienė ir Ieva Kavaliaus
kienė. P. G.

organizacinio darbo sukak- 
Iškilmingos vakarienės me- 
buvo pasakyta daug kalbų 
sveikinimų. Kalbėjo kun. G.

Bayonne’s klebono kun. Myk. Kemėžio 18 d. kunigystės ir 10 m. klebonavimo sukaktis buvo 
paminėta labai įspūdingai. Iškilmingo pokylio metu svečių tarpe buvo matyti ne tik gerb. 
klebono artimiausieji ir parapijiečiai, bet taip pat visa eilė dvasiškių bei miesto valdžios at
stovų. Bayonne’s Knights of Columbus gerb. solenizantą už jo nuopelnus apdovanojo pa

sižymėjimo ženklu.

WORCESTER, MASS.
Įspūdingas baisaus birželio 

minėjimas
Sekmadienį, birželio 24 d. 

šv. Kaizmiero parapijoje buvo 
vietos Tremtinių Bendruome
nės Valdybos surengtas birže
lio minėjimas, kuris reikia pa
vadinti ne tiktai įspūdingu, 
bet ir pavyzdingu.

Per visas ketvertas pamal
das buvo sakoma pritaikinti 
pamokslai ir kalbama speciali 

malda už Lietuvą ir kenčian
čią mūsų tautą. Bažnyčioje 
matėsi daug apsiašarojusių 
veidų.

Popiet parapijos salėje su
sirinko didžiulis vietos lietuvių 
ir naujai atvykusiųjų skai
čius.

Visi su dideliu dėmesiu iš
klausė labai įspūdingos ir gi
lios prof. Kazio Cirtauto pa
skaitos. Kalbėjo jis visiems 
suprantamu būdu iškeldamas 
svarbiausius mūsų tautinius 
ir religinius uždavinius. Baigė 
invokacija į Viešpatį Dievą ir 

Naujoj lietuvių parapija 
birželio 24 d. turėjo svarbias 
iškilmes: parapijos vaikučiai 
ėjo pirmosios šv. Komunijos, 
taip pat buvo įrašyti j rožan
čių ir škaplierius. Pamokslas 
ir kita buvo pasakyta vien an
glų kalba.

• PreL VL Tulaba ir dr. A. 
Kučas, vykdami iš Chicagos, 
pakeliui buvo sustoję ir Cleve
lande, kur aplankė savo pažįs
tamus.

• Į ateitininkų vasaros sto
vyklą, birželio 23-30 d., prie 
Chicagos, išvyko 16 Maironio 
kuopos narių. Jiems linkėtina 
ne tik gero oro ir poilsio, bet 
ir gaivinamos lietuviškos nuo
taikos.

• Piknikus birželio 24 d. tu
rėjo naujoji parapija ir Vyčių 
25 kuopa. Naujoji parapija 
naują savo pikniką rengia lie
pos 8 d. ir kviečia atsilankyti 
ne tik parapiečius, bet ir pla
čią lietuvų visuomenę.

• Tautnės Sąjungos skyrius 
birželio 24 d. surengė Jonines 

mūsų Motiną Mariją, mūsų po
etų sukurtomis frazėmis, ku
rios pripildė dalyvių širdis 
meile savo Tėvynei ir viltimi 
šviesesnės ateities mūsų tau
tai.

Programoje, choras, dekla
macijos, mažųjų lituanistikos 
mokyklos dalyvių pasirody
mas. Ipolitas Nauragis bažny
čioje per pamaldas ir salėje 
padainavo specialiai šiai die
nai pritaikintų dainų ir gies- 
mų.

Programai pasibaigus, kun.
M. Tamulevičius perskaitė 
anglų kalba siunčiamą J. A. 
Valstybių prezidentui Truma- 
nui Worcester, Mass. lietuvių 
visuomenės peticiją, prašant 
daryti įtakos sustabdyti lietu
vių tautos naikinimą, o taip 
pat Massachusetts valstijos se
natoriams ir kongresmanams 
prašymą paskubinti ratifikuoti 
Jungtinių Tautų konvenciją 
prieš tautų genocidą.

Iškilmė buvo pradėtos Ame
rikos ir baigtos Lietuvos him
nais. Dalyvis 

su Jonų ir Janinų pagerbimu, 
paparčio žiedo jieškojimu, lau
žu ir kt. pramogomis.

• Genocido parodą teaplan- 
kė apie tūkstantis asmenų. 
Nedaug dėmesio jai parodė ir 
patys tremtiniai.

Viena lietuvė tremtinė
platinusi savo įmonėje trė

mimų minėjimo atsišaukimus, 
buvo tuojau pat atleista iš 
darbo. Matyti, tenai pučia 
raudonas vėjas. Šiaip jau dau
gelis įmonių, mokyklų ir kt. į- 
staigų į šiuos atsišaukimus pa
žiūrėjo palankiai. Daug kur 
jie buvo iškabinti viešai.

• Gylio, mobilizuoto į JAV 
kariuomenę ir šiuo metu esan
čio Korėjoje, tėvai jo vardinių 
proga užprašė naujojoj para
pijoj šv. mišias.

• Algirdas Šamas, žinomo 
laikrodžių prekybininko Iz. 
Šamo sūnus, rengiasi vestu
vėms — jo užsakai skelbiami 
naujoj parapijoj.
• “Cleveland Nevvs” redakci

jos speciali bendradarbė birže
lio 22 d. lietuvių salėje turėjo 
pasikalbėjimą su lietuviais, sė
dėjusiais bolševikų kalimuo
se.

• Titų sūnus birželio 24 d. 
pakrikštytas Juozuku. Krikšto 
tėvai buvo Mikalauskai.

St. P.

PUTNAM, CONN.
• Namų šventinimo iškil

mės Liepos 1 d. įvyks dvigu
bos iškilmės Nekalto Prasidė
jimo Vienuolyne: mergaičių 
stovyklos atidarymas ir nau
jų patalpų mergaičių stovyk
lai bei uždarų rekolekcijų na
mų pašventinimas. Pašventini
mo iškilmės bus 3:00 vai. p. p. 
Šventins prel. P. Juras, pa
mokslą sakys vienuolyno ka
pelionas kun. St. Yla. Po pa- 
švėntinimo bus suteiktas pa
laiminimas švč. sakramentu.

Kviečiame visus kongrega
cijos rėmėjus ir prijaučiančius 
dalyvauti šventinimo iškilmė
se. Atskiri pakvietimai nebus 
siunčiami.

• Uždaros moterims reko
lekcijos įvyko birželio 15, 16 
ir 17 d. Nek. Pr. Seserų Vie
nuolyne, Putnam, Conn. Re
kolekcijose dalyvavo daug mo
terų vietinių ir nesenai atvy
kusių. Rekolekcijas pravedė 
T. Bern. Grauslys, O.F.M. Re- 
kolektantės laisvu laiku Jankė

NORVOOD, MASS. PITTSBURGH, PA
Baisiojo Birželio 

dienų minėjimas pradėtas bir
želio 1 7d. pamaldomis, kurių 
metu parapijos choras giedojo 
lietuviškas giesmes, o kun. P. 
Šakalys pasakė gražų dienai 
pritaikytą pamokslą.

Popietyje įvyko viešas mi
nėjimas lietuvių parapijos sa
lėje. Minėjimą atidarė šios pa
rapijos Kat. Fed. pirm. V. Ku
dirka. įžanginį žodį tarė pa
rapijos klebonas kun. Ę. Nor- 
butas. Jis šiltais žodžiais svei
kino susirinkusius ir džiau
gėsi, kad Nonvoodo lietuviai 
mielai įvairomis progomis su
sirenka į lietuviškus parengi
mus, ragino nepamiršti lietu
viškų papročių, skatino tėvus 
leisti savo vaikus mokytis lie
tuvių kalbos ir senos mūsų tė- 
-vynės pažinimo.

Platesnę dienai pritaikytą 
kalbą pasakė iš Bostono pa
kviestas svečias adv. A. Juk
nevičius. Jis apžvelgė visą 11 
metų komunistų Lietuvoje 
siautėjimo laikotarpį su jų vi
somis žiaurybėmis ir pasėko
mis. P. Jaras labai vaizdžiai 
nupasakojo savo patirtus per
gyvenimus komunistų okupa
cijoj iki ašarų sujaudindamas 
klausytojus.

Meninę dalį paruošė ir jai 
vadovavo J. Martišius. Buvo 
suvaidintas vaizdelis iš birže
lio 14-15 d. įvykių Lietuvoje, 
Brazdžionio inscenizuota 
“Šiaurės Pašvaistė” ir pasaky

ta keletas eilėraščių. Išpildy
me dalyvavo: J. Martišius, 
Martišienė, V. Zareckas, Tilas, 
P. Jaras, D. Lapinskas, V. ir 
R. šimėnaitės.

Norwoodiečiai neatsiliko ir 
aukomis Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Aukojo: po 10 dol. 
kun. F. Norbutas. Piešinaitė 
Ona, F. Zarankienė, K. Šimė
nas: Br. Denisoiias 7 dol.; J. 
Pečiulis 5 dol.; po 2 dol. — 
Juozas Versiackas. A. ir V. 
Tumas, P. Jaras; po 1 dol.—
M. Balutienė, I. Tvaskienė, 
Smilgienė, Adomaitienė, P. 
Kuras, Pazniokienė, P. Vėtą, 
I. Vasiliauskienė, B. Kaman- 
tauskienė, H. Balutis, P. Bla- 
žis, Tylienė, V. Kudirka, J. 
Jakštys, D. Razuliavičius, B. 
Stonis, A. Muleris, Minkevi
čius, B. Kriaučiūnas, G. Paz- 
niokas, A. Repšys, O. Lapins
kaitė, A. Vanskus ir 3.5 dol. 
smulkiais. Nekurie tremti
niai paaukavo savo dienos už
darbį. Viso surinkta 84,65 dol. 
kurie pasiųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybai.

Minėjimą suruošė Norwoo- 
do lietuvių organizacijos. Jos 
dėkingos klebonui kun. F. 
Norbutui, kun. P. šakaliui, vi
siems kalbėtojams, meno pro
gramos rengėjams ir vykdyto
jams, A. Kneižui už garsinimą 
per lietuvių radijo pusvalandį, 
o taip pat visiems už atsilan
kymą ir gražias aukas. K. š.

Fatimos Marijos šventovę. 
Taip pat buvo padaryta pro
cesija, kurios metu buvo kal
bamas rožančius už Lietuvos 
prisikėlimą ir Rusijos atsiver
timą.

Rekolekcijų metu vienuoly
ną aplankė svečias, neseniai į- 
šventintas kunigas A. Kleiva,
M.I.C., kuris suteikė visoms 
rekolektantėms ir seselėms 
palaiminimą.

Lietuvių Dienos programa
Liepos 4 d. 6,45 vai. ryto 

per šv. mišias, kurias laikys 
šv. Pranciškaus seserų vienuo
lyno kapelionas kun. J. V. 
Skripkus, seselės melsis už ge
radarius, rėmėjus bei vienuo
lyno draugus, aukodamos jų 
intencija šv. komuniją ir die
nos gerus darbus.

Programos pradžia 5 vai. 
p.p. Įėjimas nemokamai. 
Kiekvienas atsilankantis į 
Lietuvių Dieną gaus bilietą su 
numeriu. Septintą valandą bus 
duodami “Door prizas”, kas 
norės ką laimėti, privalės pats 
būti prie traukimo. Programai 
vadovaus visiems gerai žino
mas adv. Edvvard Schultz.

Kas atvažiuos gatvekariais, 
į kalną bus nuvežti automobi
liais.

Jeigu liepos 4 d. lytų, visos 
Lietuvių Dienos iškilmės bū
tų nuketlos į sekantį sekma
dienį, liepos 8 d.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
klebonai, kunigai, rėmėjai, 
klubai, draugijos, parapijie
čiai, seni ir jauni lietuviai at
silankyti į 28-tos Lietuvių Die
nos iškilmės šv. Pranciškaus 
seselių vienuolynam

Kun. J. V. Skripkus 
Esplano liet, parap. mokykla

Nusileidus Tabor St. į pa
kalnę, kairėje gatvės pusėje, 
greta seselių gyvenamojo na
mo, iškyla prieš akis ryškiau
sias šioj gatvėj pastatas, šv. 
Vincento liet, parapijos mo
kykla. šiai mokyklai vadovau
ja energingos ir pedagoginiam 
darbui pasišventusios seselės 
pranciškietės. Vedėja seselė 
Mary Angelą,’ mokyt, seselės 
Mary Alveran, Mary Igna- 
tion, Mary Rousarija ir Mary 
Pettronela. Birželio 17 d. mo
kykla šventė mokslo metų už
baigimo dieną.

Vakaro programa ir iškil
mingų mokslo metų baigimo 

Lietuvių Radijo Draugijos

PROGRAMOS

495 GRAND

SEATADIE.VIAIS 2 VAL. POPIET. WWRL 1600 kc

GYVUOJA PER 15 METU

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės

šokiai, ir t.t. Vestuvės,

STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZA VITAS V. UBAREVICILS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

J. P. GINKL'S, Direktorius

J. P. GINKL'S 
Direktorių*

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

JOK. J. STEKAS, Dir. 

1264 White St, Hillside, N. J

Tel. WAverly 6-3325
SAVI, PAS SAVUOSIUS!

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

aktu bei baigusiųjų apdovano
jimo diplomais šios darbščios 
pedagogės vaizdžiai parodė 
savo visų metų kruopštaus 
darbo vaisius.

Programa prasidėjo lietu
višku vaidinimu “Mokinės pa
gundos”. Nors neilgas, bet ga
na vykęs veikalėlis. Pagrindinį 
vaidmenį atliko tremtinė Irm- 
grida Stasaitė. Be to, buvo o- 
peretė anglų kalba: “Behind 
the Castle Walls.” Veikalėlis 
savo linksma muzika ir ko
miškomis scenomis visus ne
paprastai gerai nuteikė. Vy
riausi veikėjai — princesita 
— Patricija Globis ir Pedro- 
Lease Gilbert savo roles atli
ko puikiai. Šokiai ir dainos 
spalvotoje scenoje sudarė pa
sakiškai gražų vaizdą.

Programą ruošiant ypač 
daug darbo įdėjo seselė M. 
Alvema, kuri paruošė muziki
nę dalį ir akompanavo. Deko
racijos pagamintos pačių se
selių. Visur jautėsi skonis ir 
kruopštus darbas. Po progra
mos vietos klebonas kun. P. 
Lunckis įteikė baigusiems 
mokyklą pažymėjimus.

Reikia pasidžiaugti, kad se
selės stengiasi vaikučiams į- 
skiepyti ne tik Dievo, bet ir 
Tėvynės mielės. Ačiū joms.

V. Stasas

BRIDGEPORT, CONN.
Tautinis festivalis

Liepos 4 d. įvyksta tautinis 
festivalis, kuriame dalyvauja 
daugiau kaip 20 tautų su sa
vo liaudies dainomis, tauti
niais šokiais, muzika. Mūsų 
parapijos choras, vad. A. Sta- 
nišausko, rengiasi atstovauti 
lietuvius. Tautinių šokių gru
pė, vad. I. Tamušaitienės, taip 
pat dalyvaus. Solo dainuos A. 
Radvilaitė ir A. Yanušas.

Programa prasidės 5 vai. 
p.p. Seaside Parke. Laukiama 
daug lietuvių atsilankant.

TĖVŲ MARIJONŲ IR MARIANAPOLIO KOLEGIJOS SIDABRINIO JUBILEJAUS PROGA RENGIAMAS

MILZINISKAS PIKNIKAS - LIETUVIŲ DIENA
TREČIADIENĮ, LIEPOS - JI L Y 4, 1951 KOLEGIJOS PARKE Marianapolis, Thompson, Conn.

Programa
RYT?
Prasideda 11 valandą 
iškilmingos šv. Mišios 
Dalyvaus Bostono 
lietuvių parapijos choras

POPIET
Dainuos So. Bostono liet, parapijos choras, 
gros Worcesterio lietuvių Drums (būgnų)

Corps
Šoks So. Bostono lietuvių tautinių šokių grupė

3:00 vai. šokiai grojant populiariam Al Stevens Radijo Orkestrui



Birželio 29, 1951 DARBININKAS

MARIANAPOLIS, CONN.
Lietuvių Diena

Tėvai Marijonai visu uolu
mu stengiasi padaryti šių me
tų liepos mėn. 4 d. Mariana
polio jubilėjaus pikniką—Lie
tuvių Dieną tikrai didingą ir 
visiems atmintiną.

Visos Naujosios Anglijos 
TT. Marijonų Kuopos ir ben
dradarbiai iš visų didesnių 
miestų uoliai veikia pasiruošti 
šiam dideliam įvykiui. Teko 
sužinoti, kad jau užsakyti au
tobusai atvežti j pikniką tūk
stančius lietuvių iš įvairių ko
lonijų: iš Boston, Cambridge, 
Worcester, Lowell, Lavvrence, 
We$tfield, Providence, Water- 
bury, Hartford, Nevv Britain, 
Nevv Haven, Nevv York ir iš 
kitų vietų. Atrodo, kad šiemet 
tikrai visi keliai ves liepos 4 
d. į Marianapolį, j Tėvų Ma
rijonų sidabrinio jubilėjaus 
pikniką.

Trylika Jonų!
Pereitą penktadienį TT. Ma

rijonų Marianapolio Kolegijo
je buvo atšvęsta įdomus “try
likos Jonų” vardadienis: pra
dedant Jonu — Tėvu Provin
cijolu, Jonu —Namų Viršinin
ku, Jonais — kitais tėvais Ma
rijonais, mokytojais ir baigiant 
Jonais — broliukais.

Susirinko nemažai Marijonų 
bičiulių ir svečių, k. a. apylin
kės klebonai kun. A. Petraitis, 
kun. J. Vaitiekūnas, kun. Ju- 
raitis, prof. St. Yla, kan. Ka
počius, prof. Dr. Aleksandra-

vičius ir kt. Susirinkusieji pa
reiškė daug nuoširdžių sveiki
nimų ir lnkčjimų visiems Jo- __ 
nams, o kartu visai Marijonų 
Kongregacijai. Buvo iškelti di- : 
deli TT. Marijonų nuopelnai ! 
Lietuvai ir Amerikai bei kitų 
kraštų lietuviams, paminėta 
visa eilė žymių asmenybių iš 
Marijonų Kongregacijos, k. a.! 
A A. Arkivyskupas Jurgis Ma
tulevičius, Dr. Jonas Navickas 
ir visa eilė pasižymėjusių 
mokslininkų, profesorių, iš ku
rių dar ir dabar tebešviečia 
lietuvių tautai neapsakomai 
daug nusipelnęs dabartinis jų 
generolas J. E. Vysk. Petras:; 
Pranciškus Būčys. Visi linkę-'| 
jo, kad TT. Marijonų Kongre-.| 
gacija auklėtų ir toliau žy- 
mias asmenybes, kurių parei- * 
kalaus mūsų kankinės 
ateitis.

Tėvas Provincijolas
Jančius visų Jonų ir Marijonų 
vardu padėkojo susirinku
siems, pasižadėdamas vykdyti 
jų kilniųjų pirmatakų idealus, 
pašvenčiant savo jėgas mūsų 
tautai ir Bažnyčiai, o taip pat 
išreikšdamas vilties, kad TT. 
Marijonai bus mūsų visuome
nės ir bičiulių visokeriopai pa
remti, ypačiai gi — taip rei
kalinga šiais sunkiais laikais 
— malda.

Visi skirstėsi pakilusia lie
tuviška nuotaika, gaivinami 
švesesnės ateities viltimi.

P. K—kas

tautos 11 
!Jonas X 

I 
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SPORTAS
išvyko 
konti- 

sužaidė 8 
Birželio 17 buvo

Glasgovv Celtics jau 
atgal į Škotiją. Šiame 
nente jie iš viso 
rungtynes,
galima juos matyti Keamy, N. 
J., kur jie žaidė prieš rinktinę 
Nevv Jersey komandą. Ir šį 
kartą škotai išėjo laimėtojais, 
nugalėdami amerikiečius 2:0. 
Tačiau pačias paskutines 
rungtynes’.'kund^'jVjMčo trb-' ’ 
čiadienj (20.6) Montrealyje, 
Celtics pralaimėjo. Anglų Ful- 
ham komandai pavyko revan
šas: šį kartą jie nugalėjo ško
tus rezultatu 3:2.

iš

(2
su

German Hungarians, 
Brooklyno, tapo Amerikos fut
bolo meisteriu ir laimėjo Na- 
tional Challenge pokalą. Fina
linėje žaidimų serijoje 
rungtynės) jie susitiko
Heiledlberg F. C. iš Pennsyl- 
vaniojs. Pirmosios rungtynės 
baigėsi Heidelbergo naudai 
4:2, gi antrose rungtynėse 
Germain Hungarians laimėjo 
rezultatu 6:2. Pažymėtina, 
kad po reguliarių rungtynių 
laiko rezultatas buvo 4:2, bet 
kadangi šitoje žaidimų serijo
je įvarčių 
nugalėtoją, 
prailginti,
pasiekė lemiamus įvarčius.

Stockholme praeitą sekma
dienį susitiko Švedijos ir Ispa
nijos futbolo rinktinės. Rezul
tatas 0:0. Tą pačią dieną Li
sabonoje viešėjo belgų rinkti
nė ir sužaidė su Portugalija 
futbolo rungtynės, 
rungtynės baigėsi 
1:1.

Anglijos rinktinė

santykis nulemia 
teko rungtynes 

kol brooklyniečiai

Ir šios 
lygiomis,

buvo nu
vykusi j Tasmaniją (sala j pie
tus nuo Australijos) ir ten 
nugalėjo vietine rinktinę 11:0. 
Tačiau anglai prarado savo 
populairumą, nes jie pareiškė 
nepasitikėjimą patalpomis, ku
rios jiems buvo skirtos. To pa
sėkoje rungtynių dieną visas 
stadionas buvo pilnas stiklo 
šukių. Žinoma, tos šukės buvo 
pašalintos iš aikštės, ir nelai-

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumelius

Patenkino Brocktoniečius 
per 50 meto, teikdama anglim ir aliejų.

Parduodame

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lawrence SL, Brockton, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Skaitykite ir platinkite

“DARBININKĄ”

Lithuanian 
Furniture Co.

M O V E R S —
Insured and Bonded

Local & Long Diitan.ee Moving

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

| Albert Th. Danai 
s 

LIETUVIS ADVOKATAS < 
t 

119-17-120 St. Hillside Ave.$
Eichmond Hill 18, N. Y. $

Tel. VIrgini* 9-4882 $

ii

iiiii

William J. Drake 
(DRAGŪNAS)

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 03 WAREHAM FU 

JAMAICA, N. Y. 
TeL JAmaica 3-7722

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Fark Row, New Y
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų
WO 2-3497 NE

Res. 57 Oriole Street

VVEST ROXBURY, MASS. 
Tel. PA—7-1233-W

4——————-——
TeL EVergreen 7-4335i

«
t

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

Real Estate A Insurance

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

CHARLES SPOKTSVEAB
Sav. K. Krasnakevietan, 

515 Washington St,
Boston, Mass. Room 721-722
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo. 
Tel. HA 6-9839

DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI

New Yorke i
Ii

i j 
l
i
>

S. Barasevičius ir Sūnus | 
FUNERAL HOME

254 VV. BROADVVAY 
South Boston. Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
laidotuvių Direktorius 

NOTABY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims ay^al. 
TeL SOuth Bootan 9 2596 

AVenue 2-2484 1

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Dalias
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorių 
Notary Public

< I

Monuments and Nlarkers 
Cemetery Lettering

NASHUA MONUMENT CO.|
83 Kinsley St. Tel. 2155-H į 

Nashua, N. H. g
S «'4®®®€x®®®€xsx«xs<sxsx^

| J. CORONIS & SON

TeL
B

168 W. PEARL ST., NASHUA, N. H.
Mažos rendos — Mažesnės kainos

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupysiąs

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

FURMTURE CO

^4-»*i"M-»4“*”i"i"l-*4"l-4-l-š"i"t*4-4**l-4'****4'4-4'**e4'»***4->***e4'*4">f
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Automatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. BBOADWAY
So«th Boston, Mass. 

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

Is

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770
1

I<0>

r

4

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

<•

$

CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston, Mat,*.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai į 
TeL SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960 j

mių neatsitiko, bet policija vi
są laiką saugojo anglus žaidė
jus. Šias rungtynes stebėjo tik 
3000 žiūrovų.

Stuttgart’o VfB šiuo metu 
vieši Meksikoje ir birželio 17 
d. turėjo rungtynes su Meksi
kos geriausia komanda Atlas. 
Vokiečiai šį susitikimą, įvyku
sį Meksiko City dalyvaujant 
50,000 žiūrovų, laimėjo rezul
tatu 51.

Italai, nugalėdami lenkus 
4:1, kvalifikavosi pusfinali
niam susitikimui dėl Davis 
taurės (Europos zonos). Be 
italų į pusfinalį dar pateko 
Vakarų Vokietija, kuri liepos 
13-15 d.d. žais prieš Italiją, 
Švediją ir Philipinus. Švedijos 
ir Philipinų geriausių tenisi
ninkų susitikimas įvyks liepos 
17-19 d.d. pietų Švedijoje.

Milane šiomis dienomis įvy
ko tarptautinis krepšinio tur
nyras, kurio nugalėtoju tapo 
Olympia Borletti, Italijos 
krepšinoi meisteris. Finalinėse 
rungtynėse ši komanda nuga- * 
Įėjo University of the South V 
(Sewanee Tenn.- komanda,: Z 
kuri šiuo metu gastroliuoja / 
po Europą, rezultatu 52:41. T 
Trečia vieta atiteko penketu- i 
kui iš Belgrado. Tenka pašte- , 
bėti, kad antrą vietą užėmusi ’ 
amerikiečių studentų koman- 
da Amerikoje skaitoma labai 
nežymiu vienetu. P. V. y

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi mj-fi užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.

<► 
<> «’< •• »

«• •» 
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X+F+++41-f+++++++++++++++++4-++++++++-1-++++++++++++++++

oį Ų*)

___ ___ ___ ____ . ___

f

ZUPP’S BAR
JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas

Visą lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU RŪSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

Tel. EV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

PIRKITE BAR & GRILL
Geromis sąlygomis galima įsigyti 
industrijos aplinkumoje, Brooklyne, 
aline ir valgyklą. Galima pirkti su 
namu arba vien tik biznį. Plates- 
nias informaeijas suteiks —

J. P. MAČIULIS

6

UŽSISAKYKITE TONTKO PAS MUS <

Pristatom geriausj toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

SKRAJOJANTI MAUDYKIE
Iki šiol mes žinojome skra

jojančius teatrus, bet kad bū
tų skraojojančių vonių, turbūt, *****,t'*,*,**,i**,*'i,,*"*,*,>'t,'*4'*iM,*>* 
dar niekas negirdėjo. Tačiau 
Southall (Anglijoje) kas netu
ri namuose vonios ar galimy
bės nusimaudyti, paskambina 
kaimo seniūnai ir tuojau at
vyksta automobilis, darbinin
kai įneša į virtuvę vonią, iš au
tomobilio pripumpuoja karšto 
vandens ...ir maudykis, jei no
ri.

*

• I

•>
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Tei. 189

GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS. 4
Tel. Dedham 1304-W į

PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R J

ALA VIJA
Aląvija (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva 
skauda nuo netiku

sio maisto arba jautiesi pra
rūgęs, apsunkintas. Paimk 
Alavijos grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje ir 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau 
kant 6 uncijų už $1.00. 
siunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

TeL VIrginia 7-4499

F. W. Shalins
Jalinskas)

T.si—fantas Gntborins
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

1

■>

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų.

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms,' 
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. ! • 
Šaukite: '»

BORIS BEVERAVE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E Street TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass.
i ► 

I+++++++++++++++4 T♦< T«

Phone STagg 2-3108
ANTON APPEL

JERSEY PORK
428 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos
LIETUVIŠKOS DFARO8 — SKANŪS SKILANDŽIAI

per- 
Pri-

4-

Y. IKI

UETUVOB DUKTERŲ DR-JOA 
PO GLOBA MOTINOS SV«.

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y. II

Bostone

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 SMITH ST.

PROVIDENCE, R. L

Telephone.

OFISO: DEXTER 1352
Namą: Pi. 6236

Tel. SO 8-2805

Dr.J.L Pasakantis Į
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI
477 W. BROADVVAY

So. Boston, Mass.i
I 
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a

»

t 
» 
»

» 
I 
»
♦

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

ii•
I
l 
r

I

I- -- -- INaudoja vėliausi, X-Ray aparatą !——
I

I

I 
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SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas

Pritaiko akinius
534 E. BROADWAY 

South Boston. Mass.
Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

+
Tel NEvton 9-4464

Estate of A, J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Lalsirisotas Graborfas

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Maspeth., N. Y.

. ,---------------------------------------------------- T*

Puiki Salė Šeimyninėm! Pramogom*
158 GRAND STBEET BROOKLYN, N. T.

TeL EVergreen 4-8737

♦
VYTAUTAS YAKAVONIS I

FUNERAL HOME

741 NO. MAIN STREET
Brockton, M*aa.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas dieną ir naktį. | 

Koplyčia šermenims dykai j 
Tel. BROCKTON 8-1580 |

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADVVAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsam uoto jai 
Patarnavimas diena ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

W AITRU S i
FUNERAL HOME j

197 VVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(NOTARY PUBLIC) 

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

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Reikale šaukite: TeL TR 6-6434
■<M*

•>
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E. POVILANSKŲ |v
Baras ir Restoranas z i

C
$
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WAITT
FUNERAL HOME

30 EMERSON A VE. 
Brockton, Mass.

EDVV ARD J. VV.AITT
(Wai tekti nas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

TeL Brockton 3368

Kitur
a

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingfems suteikiama 
nakvynė

Kreipkitės diena Ir naktį
a-

J
. r €l SUILIVM. mo. MAKCHfSTFB, M. B. 1

Diitan.ee


Birželio 29, 1951DARBININKAS

^DctTHninkarc ...LlUUt lįs
Philadelphiečių atvyksta 

į Darbininko Lietuvių Dieną.
Iš Philadelphijos pranešama, 

kad į “Darbininko” ruošiamą 
Lietuvių Dieną, kuri įvyksta 
liepos mėn. 1 d. Dexter Par
ke, atvyksta svečių, “Darbi
ninko skaitytojų iš Philadel
phijos. Jų tarpe yra ir vietos 
tremtinių draugijos narys 
Bem. Žukauskas su šeima.

Kultūrinė popietė 
rengiama ateitininkų, įvyks 
trečiadienį, liepos 4 d. Jei bus 
gražus oras, visi eisime į gam
tą, kur bus pravestos diskusi
jos meno klausimais. Lyjant, 
programa įvyks Angelų Kara
lienės Parapijos naujai atre
montuotoje salėje.

Susirinkti 3:30 vai. p.p. į 
Ang. K. Parapijos sale. Atei
tininkai ir jų bičiuliai kviečia
mi dalyvauti.

“Free Europe” lietuviškame 
skyriuje.

Birželio 23 d. “Free Europe” 
lietuvių skyriaus pirm. min. 
V. Sidzikauskas buvo pakvie
tęs lietuvius žurnalistus antro
sios konferencijos. Dalyvau
jant to skyriaus nariams dr. 
A. Trimakui ir K. Bieliniui, 
V. Sidzikauskas painformavo 
spaudos atstovus aDie “Free 
Europe” organizaciją, suda
rančių valstvbių atstovu ke
lione į Washingtona. 10 tau
tų vardu jie tenai JAV vals- 
tybės sekretoriui ir D. Brita
nijos ir Prancūzijos ambasa
doms įteikė memorandumus, 
nurodant svarbiausias priemo
nes išlaisvinti Europai.

Toliau V. Sidzikauskas ar>- 
žvelgė bendrus “Free Eurone” 
organizacijos tikslus, pabrėž
damas, jog bendrų siekimų ri
bose lietuviškajam skvriui 
tenka siekti Lietuvos išlaisvi
nimo. šis darbas bus glau
džiai surištas su įsijungimu į 
antikomunistine veiklą ir sten
giantis palaikyti tautos poten
cialą užsienyje esančiųjų lie
tuvių tarpe, šis skyrius, kaip 
min. V. Sidzikauskas pabrėžė, 
savo veikloje stengsis bendra- 
daribauti su visais lietuvių 
vienetais, kurie vadovauja lie
tuvybės išlaikymo ir Lietuvos 
laisvinimo darbui.

“Free Europe” lietuvių sky
rius yra įsikūręs Nevv Yorke. 
Hargrove Hotel, 112 W. 72nd 
St., 310 kamb. Ateinantį 
spaudos konferencija su ame
rikiečiais spaudos atstovais 
numatyta liepos 14 d.

Baigė
Didžiojo Nevv Yorko ir 

Brooklyno apylinkėje vienin
telė lietuviška mokykla yra 
Apreiškimo parapijos globoje. 
Parapijos klebono kun. N. Pa
kalnio rūpesčiu mokyla turi 
visas viešųjų mokyklų valsty
bines teises. Mokykloje dėsto 
seserys domininkonės.

Tiems tūkstančiams lietuvių, 
kurie gyvena didžiojo Nevv 
Yorko miesto ribose, ši mo
kykla vienintelis židinys, kur 
jaunuolis šalia šeimos savo la
kiausios jaunystės metuose 
gauna mokslo pradžią, religi
nio, moralinio, tautinio su
brendimo pagrindus. Mokyklą 
baigę jaunuoliai, jaunuolės 
daugumoje toliau nebesimo

Viršuje: kleb. kun. N. Pakalnis įteikia pažymėjimus baigu
siems vaikų darželį. Apačioje: baigę aštuntąjį skyrių gra- 
duantai

kys, todėl įgytų žinių ir pa
siruošimo gyvenimui turės pa
kakti ilgam. O iš tų, kurie 
turės progos lankyti aukštes
niąsias mokyklas, lietuviškoji 
visuomenė laukia vadų įvai
rioms savo institucijoms bei 
organizacijoms.

Mokykloje yra 447 moki- 
kiniai ,iš jų 221 lietuvis, o šių 
tarpe — 108 tremtiniai. Aš
tuntąjį skyrių baigė 29, iš jų 
21 lietuvis, o šių tarpe 14 
tremtinių. Dešimts mokinių iš
laikė baigiamuosius egzaminus

mokslo metus
su tokiais pažymiais, kad gali 
be egzaminų patekti į aukš
tesnę mokyklą.
Gražiai papuošta Apreiškimo 

parapijos salė birželio 24 d., 
7,30 v.v. prisirinko pilna tėvų, 
motinų, broliukų ir sesučių 
pasidžiaugti savo artimųjų lai
mėjimais.

Graduantas Jurgis Birutis 
baigusiųjų vardu padėkojo tė
veliams, kun. klebonui ir sese
lėms už sudarytas sąlygas šią 
mokyklą baigti.

Patys mažieji, vaikų darželį 
baigią, su vaikišku nuoširdu
mu išpildė jiems skirtos prog- 
rarhos dalį ir iš klebono ran
kų priėmė “atestatus” — tei
sę stoti į pirmąjį mokyklos 

I1■
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skyrių. Tolimesnėje progra
moje kiekvienas skyrius pasi
rodė atskirai. Žiūrovui norė
tųsi panašiose lietuviškos mo
kyklos mokslo metų baigimo 
iškilmėse matyti daugiau lie
tuviškos dvasios ir išvengti to
kių gabaliukų, kurie nesutin
ka su pedagogika. (Pvz., Blue 
Hawaii ir beždžionių šokis).

Programos paskutiniuoju 
dalykėliu ėjo aštunto skyriaus 
graduantų dainelė “Flag of 
Freedom.” Norėtųsi manyti, 
kad tie aštuoni ne lietuviai

Sidabrinis jubiliejus 
New Yorke

Šį sekmadienį New Yorko 
Vilniaus Aušros Vartų lietu
vių parapijos klebonas kun. J. 
Gurinskas šventė 25 metų ku
nigystės jubiliejų.

Jubiliatas gimė 1900 met. 
balandžio 23 d. Galkiemio kai
me, Vištyčio parapijoje. 1926 
metais baigė Vilkaviškio kuni
gų seminariją ir tais pačiais 
metais birželio 18 d. įšventin
tas į kunigus. Vėliau studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaune ir gavo teologijos li- 
cencijato laipsnį. Po to -buvo
paskirtas Kybartų gimnazijos 
kapelionu.

J JAV atvyko 1941 metais 
birželio 13 d. Tais pačiais me
tais New Yorko arkivyskupas 
kun. J. Gurinską paskyrė New 
Yorko Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos klebonu, kur iki šiol 
sėkmingai klebonauja.

Per palyginti trumpą klebo
navimo laiką daug nuveikė, 
todėl pelnytai yra visų lietu
vių .gerbiamas ir mylimas.

Jubiliejaus iškilmės prasidė
jo bažnyčioje. 10,30 vai. pa
maldomis kurias atlaikė pats 
jubiliatas. Pamokslą pasakė 
prel. J. Balkūnas, jubiliato 
mokslo draugas Gižų kun. 
seminarijoje.

Parapijos salėje 6 vai. vak. 
klebono garbei suruošė puotą. 
Puotoje dalyvavo apie 15 ku
nigų, 3 prelatai, vicekonsulas 
Stašinskas ir pilnutėlė salė pa
rapijiečių bei iš toliau atvyku
sių svečių ir prietelių.

Iškilmių programą vedė 
prel. J .Balkūnas, kuris savo 
kalboje pabrėžė, kad šis ju
biliejus kun. J. Gurinskui 
daug kainuos, nes jam rodo
ma pagarba verčia jį visomis 
jėgomis ir toliau dirbti ne
lengvą kunigo darbą.

Jubiliatą per J. E. vvsk. V. 
Padolskį sveikino šv. Tėvas ir 
ta proga jam ir jo parapi
jiečiams suteikė apaštališką 
palaiminimą. Taip pat buvo 
gauta daugybė sveikinimų 
raštu, žodžiu sveikino kun. 
J. Aleksiūnas, prel. L. Tulaba, 
J. Bolevičius, kun. dr. Ražai
tis, buvęs jubiliato profesorius 
ir kt.

Iš kalbėtojų paaiškėjo, kad 
New Yorko lietuvių Vilniaus 
Aušros Vartų parapija buvo 
atitekusi kitataučiams ir rei
kėjo nemaža pastangų ją vėl 
atgauti. Kun. J. Gurinskas pa
siėmęs šį darbą parapijiečių 
neapvylė, sutvarkė visus para
pijos reikalus ir tvirtai pasta
tė ant kojų. Jubiliatui visi lin
kėjo ilgiausių metų, nes 25-ri 
kunigystės metai yra tik su
brendimo metai, o sekantieji 
— našaus darbo laikas. Puo
tą užbaigė jubiliatas padėkos 
žodžiu 

būtų daug mieliau išmokę ir 
sudainavę skambią lietuvišką 
dainą, kurių mes taip gausiai 
turime panašioms progoms.

Seselių įdėta daug darbo ir 
širdies kaip mokslo metų bė
gyje, taip rengiant išleistuvių 
iškilmes.

BOSTONO LIETI V ię MOKYKLOS GRADl'ANTAI. Iš kairės į dešinę sėdi: Lelija Svirinavi- 
ė»ūtė, Milda Gedminaitė, K ii ta Valtonaitė, Dalia Kurapkaitė, Pranciška Daniliūtė, 
Paulina Grigaliūnaitė, mokyklos vedėjas kun. P. Virmauskis, Birutė Banaitytė, Janė Marster- 
saitė, Teresė širkaitė, Rita Kapočiūtė, Dalia Mockapetrytė, Marytė Cvilikaitė, Vida Jeske- 
vičiūtė. Stovi iš kairės į dešinę: Leonas Napoleonas Strikaitis, Vilius Strazdas, Povilą^ Moore, 
Algis Gustaitis, Krank Favaloro, Jonas Danielius, Stepas Pocius, Juozas Nevarąs, Mykolas 
Remeika ir Pranas šaučiūnas.

Maspeth, N. Y.
Autobusais į Oakridge, N. J.

Katalikų Veteranų Postas ir 
parapijos chorai rengia išva
žiavimą autobusais į Oak
ridge, N. J., liepos 29 d. Nuva
žiuoti ir sugrįžti kainuos S2 
asmeniui. Bilietus reikia įsigy
ti prieš liepos 22 d. Autobusai 
išvažiuos nuo Maspetho lie
tuvių bažnyčios 10 vai. ryto, 
ir sugrįš apie 10 vai. vak. Jei 
lytų liepos 29 d. Jai išvažia
vimas būtų nukeltas į rugp. 
12 d. Oakridge Grove turi eže
rėlį, šokiams ir piknikams pu
šynėlį ir aikštes. Bilietus gali
ma gauti klebonijoje. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Ruošiasi bazarui

Šių metų parapijos bazaras 
įvyks rugsėjo 8-17 dienomis. 
Birželio 25 d. draugijų valdy
bos tarėsi bazaro reikalais ir 
išsirinko komitetą: pirm. A. 
Visminas, vice-pirm. J. Tuska, 
sekr. Laukaitytė ,ižd. K. Ga>- 
čius, ir reikalų vedėjas kun. J. 
Kartavičius. Bus išleisti laimė
jimai :penki karo bonai po 
S100 ir penkios dovanos. Lai
mėjimų knygelės bus pasiųs
tos parapijiečiams paštu.

— Seselės pranciškietės pa
siliks Maspethe per vasarą. ,

— Birž. 24 d. mirė Pranas 
Karda. palaidotas birž. 27 d. 
Šv. Jono kapuose.

— Kun. Jonas Tamulionis 
išvyko į Pueblo, Colorado pa
rapijiniam darbui.

— Liepos 7 d. susituoks 
Vincas Juozėnas su Emilija 
Januškaite.

— Liepos 2-11 dienomis 
prel. J. Balkūnas nebus na
muose. Liepos 4 d. kalbės per 
Voice of America iš Mariana
polio kolegijos. Tą dieną kole
gija mini 25 metų sukaktį. Pa
minėjimas bus transliuojamas 
per Voice of America. Kalbas 
pasakys Connecticut senato
rius Benton ir prel. Balkūnas 
ir kiti. Ta proga lankysis ir 
Kanadoje. Su juo vyksta jo 
motina ir sesutė.

Mokyklos baigimo 
iškilmės Bostone

Birželio 17 d. Bostono lie
tuvių mokykla baigė mokslo 
metus. Graduantai, pasipuošę 
tam tikrais rūbais užėmė vie
tas abejose scenos pusėse. Po 
dainos “Kur bėga Šešupė” 
graduantė Vida Jesekevičiūtė 
pasveikino susirinkusius, pa
aiškindama iškilmių prasmę. 
Po to, mokyklos vaikučiai 
kartu su graduantais padaina
vo Lietuvoj pasilikusiųjų dai
ną “Gegutėle, šį metelį, tu 
anksčiau pas mus parlėk...”, 
kuri buvo išklausyta su di
džiausiu susikaupimu. Gradu
antai Širkaitei Teresei pakal
bėjus apie Mariją, kaip gra
duantų klasės Globėją, kitas 
graduantas, Algis Gustaitis, 
kalbėjo apie tos klasės šūkį. 
Pranešimą apie mokyklą pa
darė mokyklos vedėjas kun. 
P. Virmauskis. Jis ypatingu 
būdu pabrėžė, kad Bostono 
lietuvių mokyklos mokytojos. 
Seseles dirba didžiausiu pasi
šventimu, kad jos labai sielo
josi lietuvybės išlaikymu vai
kučių širdyse, tačiau, vien 
mokykla visko nepadarys, rei
kalingas tėvų pavyzdys, pla
ningas auklėjimas šeimoje. 
Svarbus veiksnys lietuvybės 
išlaikvme yra mokykla, bet 
mokyklos darbą turi remti 
šeima.

Po to sekė pažymėjimų ir 
dovanų įteikimas. Graduantų 
vardu atsisveikinimo žodį pa
sakė Pranciška Daniliūtė.

K. M.

Bostonas pasiaukoja Nek.
Marijos širdžiai. Pasiaukojimo 
iškilmės bus liepos 1 d., 10 
vai. Visos katalikiškos organi
zacijos prašomos dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai Visi ti
kintieji raginami eiti šv. ko
munijos.

Sumos metu pamokslą pasa
kys prel. L. Tulaba.

Graduantų iškyla 
į Thompsoną įvyko birželio 19 
Jaunimas su savo buvusiomis 
mokytojomis Seselėmis pralei
do čia laiką gamtoj. Vakare 
buvo trumpa susikaupimo va
landėlė, kurią pravedė Tėvų 
Marijonų Kolegijos rektorius 
Tėvas Petrauskas.

Piknikas seneliu prieglaudos 
naudai

Brocktone, birželio mėn. 25 
d., įvyko Nukryžiuotojo Jė
zaus Seserų Kongregacijos 
vienuolyne pasitarimas dėl 
pikniko, kurio pelnas skiria
mas senelių prieglaudos užbai
gimui. Pasitarime dalyvavo 
prel. P. Juras, kun. P. Vir
mauskis, kun. švagždys, kun. 
Juškaitls, prel. K. Urbonavi
čius, kun. Aloyzas Klimas, 
kun. Kazys Mažutis, Generali
nė Vienuolijos Motina, p-lė Ja- 
kavonytė ir S. Sužiedėlis. Nu
tarta liepos 8 d. sukviesti di
desnį įvairių parapijų atstovų 
pasitarimą Bostone. Po pasi
tarimo svečiai aplankė esamą 
senelių prieglaudą vyrams ir 
pradėtą statyti prieglaudą se
nelėms. Aplankė ir kun. Juro 
globoje esamą Kultūros Insti
tuto archyvą.

Ieškomi geradariai. Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserys stato 
Brocktone senelių prieglaudą. 
Tokių senelių, kurie laukia tos 
prieglaudos užbaigimo, yra ne
mažai. Padėkime Seselėms, 
kurios dirba tokį gražų darbą, 
užbaigti statybą. Padėkime 
savo maldomis ir aukomis.

Bostono mokytojų pasitari
mas įvyko birželio 23 dieną.

Bostono parapijos mokyklos 
mokytojos Seselės išvyko į 
savo motiniškus namus, kur 
jau pradėjo lituanistinių daly
kų kursus, kuriuos veda S. 
Sužiedėlis.

Mirė Juozas Borisas
Carney ligoninėje, So. Bos

tone, mirė Juoazpas Borisas, 
kilęs iš Merkinės, į Ameriką 
atvyko 1917 metais, paliko 
žmoną Valeriją šmigelskaitę- 
Borisienę. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse birželio 
19 d.

luti Lai

M
VVOODHA VEN, N. Y.JAMAICA AVENUE IR ELDERTS LANE,

Pikniko pradžia 1 vai. po piety

KELRODIS: Iš New Yorko ir Brooklyno Jamaica Line Elevated 
IJne be persėdimo priveža prie pat parko — Elderts Lane stotis.

Važiuojant Canarsie linija reikia išlipti Broadway Jnnction ir 
persėsti į Jamaica IJne traukinį.

Didžiausias apylinkės lietuvių susibūrimas 
Maloni pramoga atvirame ore
Gražūs pasilinksminimai
Linksma muzika ir šokiai
Dainuos Operetės choras vadov. M. Liuberskio 
Taut. šokius šoks Liet. Meno Kolektyvas, 

vad. J. Matulaitienės ir A. Kačanaasko.

Dovanų paskirstymas 9 vai. vakare
1. $300.00 pinigais
2. Dešimt įvairių vertingų dovanų

Kiekvienas paaukavęs “Darbininkui” paremti $1.00 dalyvauja 
minėtų dovanų paskirstyme.

PROGRAMOS PRADŽIA 5 VAL. P. P.

22-ji DIDINGA LIETUVIŲ DIENA
Sujungto laikraščio “Darbininko” ir T.T. Pranciškony įsikūrimo proga Brooklvne įvyks

DEXTER PARKE, LIEPOS-JULY 1 D
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★

Visus kviečia ir visų laukia RENGSJAL

ŠOKIAI NUO 6 VAL VAKARE AD. JEZAVIT0 ORKESTRUI GRIEŽIANT


