
w *i BOSTON PUBLIC LIb?.
CHIBF OF B 00 K SELžCTIOii ?:•
BBBEBBBCK DIVISIOU
COBbBY SQ BOSTON KASS ib

> ■ ™™«OS UtTOVIU DAKB1NINKU. —. . . . . . . . . . ;. . .tllllllllllllll AMtKIN-to ut|u’ t (Muštis r
XXXVI. N. 22 (49) ANTRADIENIS (Tuesday) LIEPOS (July) 3 D. 1951 M. SIX CENTS

Laukiama derybų
Washingtonas. — Gen. M. 

B. Ridgway komunistų kari
nei vadovybei pasiūlius pra
dėti derybas dėl karo veiksmų 
nutraukimo ir taikos Korėjoje 
atstatymo, iš komunistų pusės 
buvo atsakyta, jog jie pasiry
žę derėtis. Tik derybų vieta 
pasiūlė ne Ridgvvay siūlytą 
danų sanitarinį, laivą, . bet 
Kaesong. Tai, manoma, komu
nistai padarė kiniečių papro
čiu “saugodami veidą’’. Kae
song yra žemiau 38 paralelės 
ir derybos tuo būdu vyktų jų 
per karo veiksmus užimtoj 
srity. Tai vienintelė vieta, kur 
dar komunistai yra neišstum-

Kiniios ligoninės 
perpildytos

Taipeh. — Kinų nacionalistų 
gautomis, žiniomis, Kinijos li
goninės yra perpildytos 300.- 
000 Korėjos fronte sužeistųjų. 
Bet gaunamas įspūdis, kad ko
munistai ruošiasi tolimesniam 
karui. Jie užsakę didelius kie
kius žieminių uniformų, ku
rios skirtos ateinančią žiemą 
Korėjos frontui.r-

Griežtinama Žaliavų 
kontrolė

Washingtonas. — Įsigaliojo 
griežtesnė žaliavų gamybos 
bei paskirstymo kontrolė. Su 
ja grįžtama prie žaliavų kont
rolės plano, kuris veikė praė
jusio pasauliino karo metu. 
Svarbiausi šios kontrolės pa
liečiami dalykai yra plienas, 
varis ir aliuminijus.

UŽSIENIEČIAI NUO KARO TARNY
BOS ATSISAKYTI NEGALES

Washingtonas. — Kongre
sas priėmė naujus nuostatus, 
kuriais susiaurinama atleidi
mai nuo karinės tarnybos. 
Dėl sąžinės skrupulų nuo ka
rinės tarnybos ateity galės 
būti atleisti tik tie, kurie nuo 
jos atsisako dėl savo religinių 

ti iš Pietų Korėjos teritorijos.
Gen. Ridgvvay susisiekė su 

vyriausybe Vašingtone ir pa
sikeitė nuomonėmis, koki ar
timiausi žingsniai turės , būti, 
siekiant atstatyti Korėjoj tai
ką. Bet Vašingtonas nenorėtų 
derybas atidėti dar apie porai 
savaičių, kaip pasiūlė komu
nistai (tarp liepos 10-15 d.).

Kariniai sluogsniai laukia, 
kad karo veiksmai gali būti 
sustabdyti, bet vyriausybės

KARO LAIV AI
Teheranas. — Anglų naf

tos bendrovė paskelbė, jog 
prie dabartinės gamybos Aba- 
dano naftos valyklos turės po 
20 dienų nutraukti darbą, nes 
visi rezervuarai bus jau pilni. 
Į dieną dabar tos valyklos pa
gamina 8.300.000 statinių — 
pusę tiek, kiek anksčiau. Bet 
visa pagaminta nafta leidžia
ma į rezervuarus, nes tanklai
viai, kurie paprastai pagamin
tą naftą paimdavo, dabar jos 
nebeima, kadangi Iranas rei
kalauja iš kapitonų pasirašyti 
jog naftą gavo iš jo, o ne iš 
anglų bendrovės.

Anglai ruošiasi išvykti
Iranas pasiūlė, kad anglų 

specialistai pasiliktų dirbti jų 
nacionalizuotoj naftos pramo
nėj, bet anglai skelbia, jog, 
sustojus Abadano valykloms, 
jų tarnautojai išvyks. 140 tų 
tarnautojų jau atvyko į Bas- 
rą Irake. Manoma, .jog tai 
pradžia visų 2800 anglų tar
nautojų Irane evakuacijos.

matinių bei konsularinių už
sienio atstovų ir jų šeimų, o 
taip pat piliečių tų kraštų, su 
kuriais yra sudaryta tuo rei
kalu sutartis. Tie kraštai yra 
Argentina, Costa Rica, Kinija, 
Airija, Italija, Siamas, Ispa
nija, Šveicarija ir Jugoslavija. 

atstovai Kongresui ir tautai 
pareiškia, jog daug ko artimoj 
ateity nesitiki.

Gen. Ridgvvay yra duoti pil
ni įgaliojimai su komunistais 
derėtis. Be jis nuolat palaiko 
glaudų ryšį su Vašingtonu. 
Kokios jam duotos instrukci
jos, kol kas neskelbiama.

Ridgvvay atsakymo komu
nistams dėl pasitarimų kovų 
sustabdymo reikalu laukiama 
artimiausiu laiku.

PRIE IRANO
Anglų laivai budi

Tuo pačiu metu į Persų į- 
lanką atplaukė ir antras ang
lų karo laivas. Kiti anglų lai
vai — lėktuvnešis, trys ma
žesni karo laivai ir šeši laivai 
su kariuomenės daliniais—pa
skutinėmis žiniomis esą jūroj 
ties Kuvvait. Tie laivai reikale 
evakuos anglų tarnautojus. Be 
to, anglai pareiškė įsikišiu jė
ga, jei jų piliečiai atsidurtų 
pavojuje. Iš anglų pusės pa
reiškiama, kad jų tarnauto
jams buvo grasinama, jog bū
sią išmesti iš savo namų.

Esamomis žiniomis Iranas 
taip pat telkia savo karo dali
nius į šį rajoną ir laivus į Per
sų įlanką.

Amerikiečių tarpininkavimą
Iranas atmeta

JAV pasiuntinys kalbėjosi 
su Irano min. pirm. Mossa- 
degh, ragindamas rasti bent 
laikinio susitarimo galimybę, 
kad tanklaiviai galėtų imti 
naftą ir nesustotų dirbusios 
valyklos. Bet Mossadegh rei
kalauja, kad būtinai už naftą 
būtų- mokama Iranui, o ne 
anglų bendrovei.

šiuo tarpu laukiama prez. 
Trumano atsakymo į Irano 
min. pirmininko laišką. Mano
ma, jog prezidentas pasiūlys 
tą patį, ką jau siūlė ir JAV 
pasiuntinys, todėl maža vil
čių. kad tai galėtų padėtį žy
miai pagerinti.

Korėjos fronte
Tokio. — Vykstant pasiruo

šimams pradėti karo paliaubų 
derybas, pačiame fronte ko
vos, kad ir siauresniu mastu, 
tebevyksta, vietomis net labai 
smarkios, š. Korėjos radijas 
vis teberagira savo kariuome
nę “sunaikinti priešą”. Viduri
niam fronte pasiduodančius į 
nelaisvę 50 š. Korėjos karių 
apšaudė jų pačių draugai.

JAV karo laivyno lėktuvai 
ypatingai smarkiai puolė prie
šo pozicijas. Taip pat Jungt. 
Tautų bombonešiai puolė 
priešo aerodromus ir gazolino 
bombomis naikino jo atramos 
bazes.

Iš sąjungininkų pusės pareiš
kiama, jog komunistai, nors 
ir eina kalbos apie paliaubas, 
skubiai gabena į frontą nau
jus dalinius, todėl manoma.

Sovietai turi 50 
atominiu bombų

Kashingtonas. — JAV gau
tas slaptas pranešimas, kad 
Sovietai turi sandėliuose 50 
atominių bombų. Tos žinios e- 
sančios gautos iš vieno atomi
nės energijos specialisto, pa
bėgusio iš Sovietų į Angliją. 
To specialistė nuomone, ligi 
1952 m. vidurio Sovietai turės 
apie 75 atom. bombas. Sovie
tai jokių bandymų pagaminti 
naujas bombas nedarą, bet ga
miną “standartines” atomines 
bombas. Kad Sovietai darytų 
žygių pasigaminti vandenilio 
bombą, žinių nesą.

KOMUNISTĘ VADAI JAU 
KALĖJIME

Keturi dar tebeieškomi
Teismo organai už organi

zavimą perversmo nuteistus 
kalėti komunistų vadus jau 
suėmė ir uždarė į kalėjimą. 
Jie nuteisti po penkerius me
tus kalėti ir po 10.000 dole
rių pinigine bauda. Bet iš 11 
nuteistųjų dar tik septyni su
imti, keturi likusieji FBI dar 
tebeieškomi. Ar jie yra pabė
gę į Sovietus, i'Ol kas žinių 
nėra.

jog iškeltas tariamas taikos 
noras gali iš tikro būti tik ma
nevras, kuriuo pasinaudodami, 
komunistai gali bandyti page
rinti savo padėtį. Dėl to są
jungininkai taip pat deda pa
stangas, kad komunistams ne
būtų progos klastos priemonė
mis pasiekti tų tikslų, kurių 
jie neįstengė pasiekti jėga.

PRAGA PRADĖJO 
OATIS BYLA

Praga. — Pragoję praside
da JAV laikraštininko, “As- 
sociated Press” Pragos biuro 
vedėjo, Oatis byla. Su juo kar
tu teisiami ir trys “A. Press” 
biure dirbę čekai.

Komunistinė Čekoslovakijos 
vyriausybė kaltina Oatį, kad 
jis šnipinėjęs ir net organiza
vęs politinius žudymus. Taip 
pat ji skelbia, jog ne tik Oa
tis šnipinėjęs, bet taip prt ir 
jo pirmtakai A. I. Goidberg, 
R. Kasischke ir N. Polovecky 
buvę paruošti šnipų tarnybai 
ir artimai bendradarbiavę su 
“teroristų grupėm”, kurios 
parūpindavusios Vašingtonui 
svarbias karines, politines ir 
ūkines informacijas.

JAV valdžios įstaigos ir 
“Associated Press” pareiškia, 
jog kaltinimai Oatis yra gry
nai pramanyti. Jo byla yra 
komunistų sudaryta propa
gandos ir keršto sumetimais, 
kaip ir daug kitų buvusių pa
našių bylų.

Siame buvo sukilę 
jūrininkai

Bangkokas. — Siame sukilę 
jūrininkai bandė nuversti min. 
pirm. Pibulsonggram vyriau
sybę. Bet vyriausybei ištikimi 
žemyno, aviacijos ir policijos 
daliniai sukilėlius privertė ka
pituliuoti. Nors kovos neilgai 
truko, bet buvo nemaža aukų 
tiek iš karių, tiek ir civilių 
tarpo. Visos Banghoko ligoni
nės perpildytos sužeistų.

Sukilimo priežastys dar aiš
kinamos.

Prieš 175 metus buvo paskelbta JAV nepriklausomybe. De
mokratinėje santvarkoje laisva JAV tauta per tą laiką pasiekė 
didžiausios gerovės ir galybės.

Ark. Groesz
Budapeštas. — Komunisti

nės .Vengrijos teismas 64 m. 
amžiaus arkivyskupą Groesz 
pasmerkė 15 metų kalėjimo. 
Jis buvo kaltinamas, kad or
ganizavęs sąmokslą nuversti 
komunistinę vyriausybę ir bu
vęs su amerikiečiais susitaręs 
perimti krašto valdymą po

pasmerkė 15 mėty kalėti
perversmo pats. Taip pat jis 
nelegaliai siuntęs į užsienį pi
nigus bei padėjęs įvairiems 
asmenims iš Vengrijos pabėg
ti. Penki kiti su arkiv. Groesz 
teistieji nubausti nuo 8 ugi x-r 
metų kalėti ir Pauliečių ordino 
vienuolis F. Vecer — mirties 
bausme.

ŽINIOS
įsitikinimų (pav. kvakeriai). 
Bet negali būti atleisti as
mens, kurie nori atsisakyti dėl 
politinių, sociologinių bei filo
sofinių pažiūrų ar dėl asme
ninio moralės kodekso. Tuo 
norima užkirsti kelią tiems, 
kurie ieško tik būdų nuo pa
reigos kraštui išsisukti. (Ligi 
gegužės 31 d. dėl sąžinės skru
pulų buvo atleisti 9037 as
mens).

Antrasis svarbus nuostatas 
liečia svetimšalių karo tarny
bą. Pagal naujuosius nuosta
tus stoti į karo tarnybą priva
lės visi svetimšaliai, kurie pa
stoviai JAV gyvena, jei jie tik 
yra šaukiamojo amžiaus. Sve
timšaliai, kurie bent metus 
JAV gyvena neturėdami nuo
lat JAV gyvenančio asmens 
statuso, taip pat gali būti pa
šaukti (pav., pirkliai, studen
tai ir kit.). Bet jie gali pra
šyti, kad juos paleistų. Tuo 
atveju jie nustoja teisės bet 
kada gauti JAV pilietybę. Ka
rinės tarnybos prievolė iš už
sieniečių tarpo neliečia diplo-

“DARBININKO“ SEKANTIS 
NUMERIS

dėl liepos 4 d. JAV Nepri
klausomybės šventės išeis ki
tą antradienį liepos 10 d.

JAV oUiXi7rivalo budėti ir ruoštis ginti savo laisvę. Sovietinis komunizmas jau daug tautų pavertė savo vergais ir 
K graso faip pat ir JAV laisvei bei demokratinei santvarkai.

• Vakarų sąjungininkai ruošiasi greitu laiku baigti karo 
padėtį su Vokietija, įskaitant ir sovietinę Vokietijos zoną.

• Popiežius paskelbė ekskomuniką visiems, kurie prisidėjo 
prie arkivysk. J. Groesz Budapešte nuteisimo.

• Konferencija tarp Indijos ir Pakistano dėl sienų ginčų
pasibaigė nepasiekus susitarimo. *

• Gynybos sekretoriaus pavaduotojas Lovett paskelbė, kad 
JAV ginkluotosios pajėgos šiuo metu yra pasiekusios 3.250.000 
asmenų.

• Čekoslovakija pasižadėjo du paklydusius ir netoli Pragos 
nusileidusius JAV lakūnus paleisti.

• Kariuomenės vadovybė paskelbė, kad buvęs Europos da
linių generalinis inspektorius gen. J. C. Thorsen paskirtas 
Muencheno karinės apygardos vadu.

• žiniomis iš Rumunijos, Banate suimti visi katalikų dva
sininkai, kurie atsisakė pasirašyti komunistinę “taikos rezoliu
ciją.”

• JAV antroji tankų divizija ir Nevv Orlean išplaukė į 
Europą.

• Laivyno operacijų viršininkas adm. F. P. Sherman pa
reiškė. jog dvejų trejų metų laikotarpy JAV turės atominės 
energijos varomus povandeninius laivus.

• Graikų min. pirm. Venizelos įteikė karaliui savo vyriau
sybės atsistatydinimą.

• Beirute įvyko Libanono komunistų demonstrantų susidū
rimas su policija. Du asmens buvo užmušti ir penkiasdešimt 
vienas sužeistas.

• JAV oro pajėgų štabo viršininkas gen. H. S. Vandenberg 
išvyko į Europą inspektuoti Anglijoj ir Vakarų Vokietijoj esan
čius JAV aviacijos dalinius.

• Vakarų sąjungininkai pareiškė, jog Vokietijos pasiūlymai 
jos apginklavimo reikalu yra per platūs. Jos pasiūlytą armiją, 
laivyną ir aviaciją neįmanoma vienu kartu apginkluoti. Vokie
čiai pareikalavę ginklų, laivų ir lėktuvų daugiau, negu sąjun
gininkai šiuo metu gali jiems duoti.
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Dr. Kazys Sruoga - Vertikas NAFTA- PRADEDA RŪKTI
NUO KOLUMBO UGI TRUMANO
• Europoje imperatoriai — Amerikoje laaki«i>i
• Imigrantai nugali jūrų karalienę
• Europa braška—Amerika klesti
• O kas bus dabar?
„t

Cicero, Illinois. — Liepos mėnesio 4 diena yra Amerikos 
gimimo diena. Tą dieną, 1776 metais, buvo paskelbta Jungtinių 
Amerikos Valstybių nepriklausomybe. Šiandien Amerika yra 
pati jauniausia iš pačių didžiausių pasaulio valstybių.

Ameriką atrado Kolumbas 1942 metais. Tuo laiku Europa 
jau buvo praleidus senuosius amžius, viduramžius ir jau žengė 
j -naujųjų laikų epochą. Europoje tada jau buvo kunigaikštys
tės, karalystės ir imperijos. Gi tuo pačiu laiku Kolumbas rado 
Amerikoje laukinius indėnus ir plešruosius žvėris. Nei miestų, 
nei kaimų, nei namų. Pelkės, girios ir upės. Daugiau nieko.

Tik po šimto metų po Kolumbo įsikūrė pirmieji anglai 
Amerikoje. Ir tik vėl po 170 metų čia įsikūrė nepriklausoma 
valstybė, pavadinta Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis, kurios 
amžius dabar 175 metai. Taigi viskas ir jauna ir šviežia. Ir, ne
paisant to visko. Amerika šiandien pati galingiausia pasaulio 
valstybė ir savo civilizacija toli pralenkia visas pasaulio valsty
bes. Be to, Amerika yra seniausia pasaulio demokratinė respub
lika su raštiškai užfiksuota konstitucija.

Nuostabu ir įdomu, kaip gi tatai galėjo atsitikti. Juk tuo 
laiku, kai Amerika paskelbė savo nepriklausomybę, Anglija bu
vo galingiausia pasaulio imperija. Anglija tuo laiku buvo visų 
pasaulio jūrų viešpats ir karalius. Ta pati Anglija turėjo tryli
ka kolonijų Amerikoje, kurios buvo įsikūrusios pagal Atlanto 
krantus. Atseit lengvai pasiekiamos Anglijos karo laivyno gink
lų. Ir va šitos kolonijos nugali Angliją ir pasiskelbia nepriklau
somos. Tai įdomus istorijos puslapis, kurį reikia skaityti visoms 
už savo laisvę ir nepriklausomybę kovojančioms tautoms.

Laikraščio puslapiai ne vieta ilgoms istorijoms. Paminėsiu 
tik kelius faktus. Kolonijoms į pagalbą atskubėjo prancūzai: at
siuntė ir kariuomenę ir laivyną. Padėjo dar ir kiti. Kodėl? Iš 
kur toks gerumas? Va šita tai ir yra pati įdomiausia istorijos 
puslapio vieta. Atsakymas: todėl, kad tada Prancūzija buvo la
bai suinteresuota susilpninti Anglijos galybę ir Europoje ir vi
same pasaulyje. Taigi kai galiūnai susipeša, silpnoms tautoms 
ateina proga išsilaisvinti.

Europos karai, tarpusavės varžytynės ir nuovargis sudarė 
palankias sąlygas Amerikai kurti ir nepriklausomai tvarkyti 

..savo gyvenimą. Ne daug kam Europoje besinorėjo leistis į avan- 
'•tiuras Amerikos žemėje, nors tdi ir labai pelningai atrodė. At

stumas ir vandenyno siena taip pat buvo svarbi apsauga Ame
rikai.
«■' šiandien Amerika pasaulio viršūnėje. Daug kam tas nepa- 

Ne vienas norėtų jos vietą užimti. Pirmoje eilėje Sovie
tai. Susikirtimas artėja. Jurgis Washmgtonas buvo Amerikos 
tėvas - įkūrėjas. Abraomai Itokolnas buvo Amerikos suvieny
tąja* ir iaiaisvintojas Amerikos vergų-negrų. Trumanui atiteko 
epochinis uždavinys — atmušti raudonąją bolševizmo bangą 

> nuo Amerikos krantų. Ar pasiseks ?

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS 
STOCKHOLME

(Rašo K. RAl'KLAUKIS, mūsų bendradarbis Švedijoje)

„ Stockholme gyveną lietu- 
*'ttrviai. latviai ir estai birželio 
išvežimus paminėjo kartu. Ta 
proga Estijos, Latvijos, Lietu
vos organizacijos Švedijoje pa
skelbė deklaracija, kurią pa
siuntė Jungtinėms Tautoms. 
JA Valstybėms. Anglijos, 
Prancūzijos valstybių galvoms 
ir popiežiui. Deklaracijos tek
ste prisimenama baisioji birže
lio naktis ir bolševikų daroma 
skriauda Pabaltijo tautoms.

Kartu prašoma laisvojo pa
saulio visų tautų, valstybių bei 
ju vyriausybių, kad jos viso
keriopai paremtų Jungtinių 
Tautų pastangas kovoje prieš 
komunizmą.

Šis protestas buvo perskai
tytas ir priimtas per iškilmin
gas gedulingas pamaldas En- 
gelbrekto bažnyčioje Stock- 
holme. Estiškai tą deklaraci
ją perskaitė buvęs Estijos mi
nisteris Skandinavijoje R. La- 
retei, latviškai — buvęs Lat
vių pastntinybės Stockholnae 
sekretorius V. Kreicbergs.

Lietuviai po iškilmių rodė 
u susirūpinusį veidą. Švedijoje 
. nėra nė vieno lietuvio kataliko 
kunigo. Jo ir neprisišauksi. 
Paprastai lietuviams pamaldas 
laiko latvis kun. Vilnis. Ir bir

Prenumerata metams: $5.00: Kaimdoje — $5.50: Kitur — $6.00: 
atskiras numeris — 50c.

Stjsipašinimni vienas numeris siunčiamas nemokamai. 

Užsisakyti galima pas vietos platintojus, arba —

AIDAI
Rushwick Avė.

Brooklyn 21, N. Y,

želio 13 d. buvo specialios ge
dulingos pamaldos katalikams 
pabaltiečiams. Bet ne vien tas 
slėgė lietuvius šitoje šventėje. 
Jie pasigedo savo atstovo, ku
ris perskaitytų lietuviškai de
klaraciją. Kiek koresponden
tui žinoma, su Švedijos lietu
vių bendruomenės atstovu bu
vo gražiai susitarta, bet jis, 
niekam nieko nepranešęs, iš
vyko ir iškilmėse nedalyvavo. 
Iškilmėm buvo atspausdinta ir 
programa, kur buvo tekstų 
švedų, estų ir latvių kalbomis, 
bet joje niekur nebuvo prisi
minta. kad šitose iškilmėse da- 
vauja ir lietuviai. Gerai, kad 
estų ir latvių skautai laikė 
lietuvišką vėliavą. Nors lietu
vėj iškilmėse dalyvavo nedaug 
(jų čia Stoekhoime iš viso la
bai maža), bet jų užteko, kad 
programos antraštės būtų pa
skelbtos ir lietuviškai. Ir kam 
taip lietuvius nustumti į šalį.

snintinitį Rvohtfsctsi
WaeiMHgtoRa*. — Irrterstate 

Commerce Commision nutarė, 
kad paštas gali 25% pakelti 
pašto siuntinių mokesčius.

AIDAI
Kennebunk Port. Maine

I
v'

Rūstūs karo laivai
Kai Korėjoje žadama užsi

rūkyti taikos pypkes, Irane 
paliejo žibalą. Bereikia tik 
degtuko, ir kils toks gaisras, 
kad ir Amerikoje bus karšta. 
Susirūpino valstybės vyrai ir 
generolai, kad kas to degtuko 
neįmestų. Juodi, rūstūs karo 
laivai vilkstinėm traukia iš 
Viduržemio jūros į Irano van
denis. Ir kas tik mėgins ten 
padegti naują gaisrą, tuoj 
prabils tie laivai visa naiki
nančia ugnim. Ir kas ten su
drumstė šalį, kur kadaise pa
sakė tūkstanties ir vienos 
nakties pasaką!

Alachas užmiršo savo žemę
Seniau šis kraštas vadinosi 

Persija, o dabar — Iranas. 
Persijos vardas surištas su pa
sakomis, poetais, kurie kadai
se gaivino Europos meninin
kus, ir brangiais kilimais. Ira
nas mums šiandien reiškia ne
rimą ir naujo karo galimumą.

Šiomis dienomis pasaulio dėmesio centre atsidūręs Aba- 
dano miestas — Irano naftos išvežimo uostas ir Anglo- 
Iranian Oil Company centro bei milžiniškų rafinerijų vieta.

Abadanas yra pusės milijono gyventojų miestas, pasta
tytas tyrumose. Bet jis Europai reikšmingesnis, kaip Mar- 
seille ar Duisburgas. Kainos jame tris kartus ankštesnės, 
kaip Nevv Yorke, nes trūkstamus žemės ūkio gaminius čia 
papildo JAV konservai.

Kanados nuotykių ieškotojas K. Knox d’Arcy, anks
čiau plovęs Klondyke auksą, apie Abadaną nieko nežinojo^ 
kai 1908 m. pirmasis aptiko Irano naftos laukus. Tuo laiku 
ten buvo tik skurdus šatt-el-Arab perlų žvejų kaimas. Ir 
taip gal ligi šiol būtų likę, jei ne d’Arcy mintis gautomis 
už parduotą naftą pajamomis atversti į krikščionybę per
sus ir kinus. ,

Tai p paskatino tos naftos ieškoti. Bet, deja, atrastoji 
nafta aotekėjn kitiems reikalams. Greitu laiku apie jo ap
tiktą naftą sužinojo anglų Secret Service. Po keletos mėne
sių Persų šacho Nasr-ed-Din duotas d’Arcy koncesijos raš
tas atsidūrė anglų rankose ir kelios savaitės vos spėjo pra
eiti, kaip po to buvo įkurta “Anglo - Iranian Oil Co." Ir 
tai havo Abadano gimimo diena.

žiaatBea čia yra platūs bulvarai ir paikai, didžiuliai pa
statai, mokyklos, kinai, maudymosi baseinai ir daugiau 
kaip kur nors kitur automobilių. Bet Irano min. pirm. 
Mossadegh (dešinėje) užsimojimas perimti iš anglų Aba
dano naftos rafinerijas sutelkė ties šiuo įmestu pavojingus 
audros debesis.

Iranas panašus į didelio 
jaučio odą. kur stypso keli 
plaukeliai. Jis užima didelį 
plotą, didesnį už Ispanijos. 
Prancūzijos. Italijos ir Angli
jos drauge. Bet kas iš tų di
delių plotų, jei smėlis kloja 
trečdalį viso krašto. Irano dy
kuma po Šiaurės ašigalio yra 
didžiausias negyvenamas plo
tas. šituose smėlio tyruose nė
ra jokios gyvybės, jokios oa
zės ir augalo. Per juos tik nu
tiesti žibalo vamzdžiai, kurie 
pumpuoja naftą į pakrančių 
uostus, šios “kraujo” gyslos 
tokio svarbios, kad ir tyruose 
jas sergsti sargybiniai. Tai vi
sa dykumų idilė, visa gyvybė 
— ginkluoti raiteliai, kurie 
nulekia tikrindami vamzdžius, 
kad kas kitas neišgertų šito 
brangaus “kraujo”.

Irane priskaitoma tik 14-18 
milijonų gyventojų. Pagal to
kį didelį plotą tai yra be galo 

mažai. Pirmas gyventojų su
rašymas buvo 1939 metais, 
bet tikslių duomenų valstybė 
nepaskelbė, nes persai nepa
klusnūs bet kokiai tvarkai, 
nepasisekė tad jų ir suskai
čiuoti.

Toks didelis plotas teturi tik 
2000 kilometrų geležinkelio. 
Kaip ir senais laikais, per dy
kumą keliauja kupranuga
riais.

Per 100 metų gyventojų 
skaičius visai nepadidėjo, kai 
visur tautos milžiniškais šuo
liais augo. Juos kankina tra
dicinės Irano ligos: trachoma, 
maliarija, džiova. Apie pusė 
gyventojų serga sifiliu, apie 
40% vartoja opiumą ir kitus 
narkotikus. Todėl patys persai 
sako, kad iš visų musulmoniš
kų tautų jie esą labiausiai de
generuoti. Užmiršo juos Ala
chas, arba jie užmiršo Ala
chą. 80% tautos nemoka skai
tyti, todėl ir visų persiškų 
laikraščių ten spausdinama be 

galo mažai. Visus sudėjus krū
von, neprašoks 100,000 eg
zempliorių. Radijas! Ak. jis ne 
jiems, nes neturi elektros.

Prie šaltinio visi plaunasi.
Alachas čia nuskriaudė 

vargšus, o didžiūnams davė 
net driptelėjo. Vargšų di
džiausia dauguma. Jiems sku
durai — brangiausi drabužiai, 
vandens lašelis brangesnis už 
šampaną, duonos riekė reiškia 
puotą. Mažesnieji ūkininkai 
badauja, jų žemė tokia skur
di. kad neužtenka ryžių, vil
nų savo kūnui pridengti.

Jų trobelės panašios į pie
menų palapines. Tačiau jų 
kiekvienoje rasi kilimu ką —ir 
net gražų, kurį maloniai pasi
tiestų turtuolis savo svečių 
kambaryje. Mahometas, rašy
damas savo Koraną^ nepamir
šo pažymėti, kad maldos bū
tų kalbamos nusisukus į ry

tus ir ant kilimo atsiklaupus. 
Taip ir atsirado ši vienintelė 
prabanga vargšų pastogėse.

Vargas verčia ir jaunas 
rankas griebtis darbo, šešerių 
metų berniukai pristatomi 
prie rankdarbių. Jie iš perla- 
muto daro peiliukus. siuva 
gražius batukus, o mergaitės 
tuoj įkeliamos į stakles, kad 
austų kilimus.

Vanduo ten brangenybė. 
Kartas nuo karto jį paleidžia 
iš tvenkinių gatvių latakais. 
Tada visi skuba prie jo. Mote
rys ten maudo savo vaikus, 
mechanikai plauna tepaluotas 
rankas, o čia pat ištroškęs ke
leivis pasilenkęs geria. Ir nie
kas nesibaido, nepurkštauja, 
kad vanduo nešvarus, nes pra
našas Mahometas pasakė: — 
tekantis vanduo visus padaro 
švariais.

Aptingę turtuoliai
Pinigai ir turtas suplaukė į 

nedidelį ratelį, kuris gyvena 
tikrai ištaigiai ir gražiai. Nuo 
senų senovės šio ratelio viršū
nėje sėdi pati valstybės galva 
— šachas. Ir naujoje sostinė
je jo rūmai žiba kaip perlas, o 
jo vasaros rezidencija prie 
Kaspijos jūros yra tikra pasa
kų pilis.

Viena turtuolių grupė turi 
senus tradicinius dvart», kili
mų fabrikus, o kiti iš žibalo 
versmių prisipompavo nemaža 
pinigėlio, šie turtingieji yra 
baigę visokias mokyklas, ba
stėsi po Angli.ją ir kitus kraš
tus ir ten plačiais mostais tuš
tinę savo piniginę. Jie pamė
go savo salonų jaukumą, ka
vą ir brangius gėrimus.* Vi
suomenės gyvenimas, sociali
nės neteisybės jų perdaug ne
jaudina. Tradicinis persų me
nas, senoji kultūra ir V. Euro
pos idėjos, mokslo ir meno lai
mėjimai juos apvaldė. Vaka
rais susirinkę į savo ratelius, 
jie daugiausia kalba apie me
nus, ypač apie muziką. Kiek
vieną vakarą čia girdimi ge
riausi koncertai. Beethovenas 
yra jo mylimasis muzikas. A- 
pie jį daug šnekama, net iki 
smulkių detalių, pavyzdžiui, 
ar Beethovenas trenkė šaukš
tu savo virėjai, ar ne. Toliau 
svarbią vietą užima filosofija. 
Jų rateliuose yra populiarus ir 
Jean Paul Sartre ir Jaspersas.

Kuo jie prekiauja
Seniau, kai plėtėsi Mahome

to mokslas, persai prekiavo sa
vo kalavijais ir narsa. Jų pul
kai gąsdino net krikščionišką 
Vakarų Europą. Paskui jie su
sėdo ant pagalviukų. įsikando 
pypkes ir Sgam nutilo.

19 amžiuje europiečių akys 
nukrypo į orientalinius kraš
tus. Tada Persija visu savo 
platumu atėjo vėl į meną ir 
literatūrą. Buvo iškasti persų 
poetai, jų pasakos, jų senovės 
pasaulis rado sau vietos Euro
pos literatūroje.

Tuo pačiu metu europiečiai 
užsimanė iškloti savo kamba
rius brangiais kilimais. Tada 
Persija atkuto ekonomiškai. 
Didikai suorganizavo kilimų 
fabrikus, kurie jiems sutelkė 
nemaža pinigėlio.

Tačiau tuo metu dar niekas 
nežinojo, kad žemėje yra dide
lės naftos versmės ir kad jos 
vieną kartą prasiverš į viešu
mą. Kai buvo panaudota naf
ta, kai visur pradėta jos ieš
koti, atsikleidė paslaptingi I- 
rano turtai. Kur orelis pakvi- 
pa pinigu, ten tuoj atsikubina 
anglai. Jie mokėjo gerai eks- 
plotuoti žibalo versmes ir. 
kad visi reikalai eitų rimčiau, 
pasitelkė amerikiečius, pran
cūzus ir olandus. Dabar nafta 
yra pati stambiausia preky
bos šaka (81%). Kilimai, ku
rie kadaise sudarė pačias 
svarbiausias valstybes paja
mas, dabar prekybos knygose 
pažymėti tik 3%. žibalas ta
čiau ir sumaišė visą Persijos 
gyvenimą.

Nacinaaliemo arkliukas
Ilgai šitie santykiai tarp 

Irano ir žibalu versmių eks

ploatatorių buvo draugiški. 
Jei kartais ir atsirasdavo koks 
nenuorama, tuoj būdavo pa
slaptingos rankos sutvarkytas. 
Paskutiniu laiku šita draugys
tė pradėjo smarkiai girgždėti. 
Irano premjeras, generolas 
Razmaras, kuris kraštui darė 
daug gero ir kurį vėliau fana
tikai nušovė, pats pirmas iš
kėlė versmių nacionalizavimo 
klausimą. Tačiau anglai visada 
moka reikalus taikiai užglos
tyti. Ir šį kartą jų reikalavi
mai taip ir būtų pasibaigę, jei 
ne rusai.

Stalinui Iranas baisiai kve
pia, tiesiog kepta žąsiena prie 
pat jos šono padėta. Ir taip 
noris pasiimti, pasinaudoti 
jos žibalu ir tuo pačiu uždeng
ti kiaurą skylę valstybės 
skverne. Persija kaip durklas 
yra giliai įsiskverbusi į Sovie
tų teritoriją. Iš durklo smai
galio galima lengvai pasiekti 
jautrius Sovietų miestus ir 
pramonę.

Kai tik pašlijo Irano ir va
kariečių santykiai, tuoj Stali

Buvo paskelbę gedulo savaitę
Pasaulines Lietuvių Bend

ruomenės Vokietijos Valdybos 
pasiūlymu, visos tremtinių 
stovyklos ir lietuvių grupės 
Vokietijoje buvo paskelbusios 
nuo 14 iki 21 birželio gedulo 
savaitę prisiminimui prieš de
šimtį metų prasidėjusių masi
nių žudynių ir deportacijų 
Lietuvoje. Visi lietuviai Vokie
tijoje ištisą savaitę susilaikė 
nuo bet kokio pasilinksmini
mo, nors jie būtų ir privataus 
pobūdžio. Taip pat lietuvių

“KAIP AMERIKIEČIAI ŠAU
DO RAMU S DARBININ

KUS”
Pjesę “Prieš mūšį” muziki

nis dramo teatras gavo įsaky
mą įtraukti į savo repertuarą. 
Ją stato “nusipelnęs artistas” 
P. Kubertavičius. Pjesėje vaiz
duojamas Korėjos karas, kur 
amerikiečių kariai vaizduoja
mi kaip didžiausi banditai, 
šaudą ramius darbininkus. Tą 
pjesę Kubertavičiui pradėjus 
statyti, Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje prasidėjo nauja valy
mo akcija. Suimami daugiau
sia valdininkai. Vėl prasidėjo 
masiniai šaudymai. Taigi Ku
bertavičiui pastatyti pjesę ne
bus sunku, nes gyvus vaizdus 
jis mato savo tėvynėje, ku
riuos visai lengva bus perkelti 
į sceną, o gal ir ne vienas iš 
aktorių praktikoje pergyvens 
sušaudymų sceną. *
MES KREIPIAMAS I VISAS 

PASAULIO TAUTAS
šiaurės Vokietijoje, Eutine. 

kur lietuvių tegyvena vos ke
letas, drauge su latviais ir es
tais. įspūdingai buvo paminėta 
birželio 14-ji. J nedidelę lauko 
gėlėmis ir berželiais išpuoštą 
salę susirinko visi apylinkėje 
gyveną lietuviai, latviai ir es
tai. Kalbėjo lietuvių ir latvių 
atstovai. Lietuvių seniūnas pa
tiekė rezoliuciją, kurią minėji
mo dalyviai priėmė. Rezoliuci
joje prisimenama birželio įvy
kiai ,.jie pasmerkiami ir pro
testuojama prieš tokius bolše
vikų prievartavimus. Toliau 
kreipiamasi į visas pasaulio 
taikias tautas, kad jos grei
čiau sunaikintų bolševizmą ir 
pavergtose tėvynėse atstatytų 
teisėtą tvarką.

Birželio 22 d. Eutino vokie
čių katalikų bažnyčioje buvo 
atlaikytos gedulingos pamal
dos su pritaikytu pamokslu, 
kurio su ašaromis akyse klau
sėsi keli šimtai vokiečių, dar 
nedaug težinoję apie Pabaltijo 
tautų tragediją. L,

LIETUVIŲ UŽEIGA g
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
IBI COOPER ST., B’KLYN 7, JL T. 

Tel. GL. 2-85»
Savininkai: FRANK MTLAS

JOHN L. RIMŠA

nas ten ir paleido savo agen
tų minias. O jie visur pribars- 
tė nacionalizmo bacilų ir ge
rai užraugė visą kraštą. Visur 
eina nusistatymas prieš ang
lus ir amerikiečius, kaip iš
naudotojus, visur skelbiamas 
nacionalizmas. Komunizmas 
niekur neturi pasisekimo, tik 
siauroje studentijoje jis randa 
savo pasekėjų. Tad kam kir
šinti žmones? Stalinas gud
rus. Jis pirma pakišo naciona
lizmo arkliuką, tegu juo pajo- 
dinėja, tegu susipyksta su 
anglais, o paskui jis mokės 
su jais susitvarkyti. Stalinas 
dabar rankas trina: jo noras, 
kad parlamentas paskelbtų ži
balo versmių nacionaBzavfeną, 
jau įvyko. O kas bus tofiau? 
Drumsis vandenys, kuriuos 
nuolat maišys iš Kremliaus il
ga Stalino ranka. Ką darys 
pats Iranas? Kur jis pasisuks, 
ar į vakarus, ar į rytus? Tai 
parodys ateitis. O gal jis bus 
tas degtukas, kuris pakurs iš
lietą naftą. Ir tada — vėl nau
jas kariukas. K.

tremtinių rūpesčiu paprašyti 
vokiečių kunigai, kur gyvena 
tremtiniai, atlaikė gedulingas 
pamaldas su pritaikytu pa
mokslu. Beveik visose stovyk
lose įvyko gedulingi minėji
mai.

LIETUVOS PASAI
“Tremtis” praneša. kad 

spausdinami Lietuvos Pasai. 
Maždaug prieš metus laiko A- 
merikos spaudoje V. Čižiūnas 
iškėlė mintį lietuviams, kurte 
prisideda prie Lietuvos laisvi
nimo darbo, išduoti tam tik
rus pasus. Dabar ši idėją bus 
įgyvendinta. Kartu su pasais 
spausdinami ženkleliai, kurie 
bus įklijuojami į pasą, paso 
savininkui įmokant auką, 
ženklelių įklijavimas paleng
vins pinigų kontrolę.

Lietuvos Generalinio Konsula
to New Yorke paieškomi 

asmenys
AVINAUSKAITfi, ii Rėžgaiių km., 
Kidulių vi., šakiu ap.

BRUCINSKIS, Antanas, Juozapas 
ir Liudvikas, iš šėrikų km., Šilalės 
vi., Tauragės ap.

GEDGAUDAITE (GODGOWD), 
Gertrūda .duktė Stanislovo Gedgau
do. iš Rygos.

GEDGAUDAS (GEDGAUDAI), gi
minės Marijos Sausdarvienės - Ged
gaudaitės. kuri kilusi iš Sedos, Ma
žeikių ap

JABLONSKIS, Juzefą, iŠ Užusa
lių (buv. Aleksandrovska Sloboda) 
km., Jonavos v.. Kauno ap.

JUŠKEVIČIŪTE - KACKA. Anelė, 
iš Krekenavos par. Panevėžio ap.

KACINKEVICTCTE, Juzefą. iš 
Užusalių (buv. Aleksandrovska Slo
boda > kai-, Jonavos v.. Kauno ap.

KARTENKA (SKIRTENKO), *>- 
nas. gyvenęs Brookiyne.

KAZLAUSKAS. Vladas. sūnus 
Edvardo Kaznausko ir Emilijos Ku
prytės - Kazlauskienės, prašo gimi
nes atsiliepti.

KRAUZA, Jurgis iš Dauglankių 
km.. Tauragės vi.

MOCKUS, iš Nausėdų km..Dar
bėnų vi., Kretingos ap., yra dirbės 
anglių kasyklose

PALKAUSKAS", giminės Marijai 
Gedgaudaitei - Sausdravienei, kilu
siai iš Sedos, Mažeikių ap.

PILKOWSKI. GottHeb ir Wi!hefm, 
kiies iš Lietuvos ar jų įpėdiniai.

PRIALGAUSKAS, giminės Mari
jai Gedgaudaitei - Sausdravienei, 
kilusiai iš Sedos. Mažeikių ap.

ŠIDLAUSKAITE, Konstancija. iš
Reketijos km., Liubavo v., Mari
jampolės ap.

šIPAILA. Jurgis ir šIPAltYTE, 
Salomėja, iš Viltrakių km., Žvirgž
daičių vi., šakių ap.

SKYRYS. Henrikas, iš Skaudvilės.
STANGENBERGAS. Leopoldas Ir 

sesuo STANGENRERGAITE, Emi
lija, iš Marijampolės.

SURKKVIcrOTE, Julija.
Ieškomieji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti :
CONSCLATOE 6ENERML OF 

UTMUANIA
41 W. »2nd Street 

New York 24, N. Y.
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KOMUNISTINIS “TEISINGUMAS”
Du trečdaliai Vengrijos gyventojų yra katalikai. Ir kas tu

rėjo progos su Vengrijos gyvenimu susipažinti, žino, kaip stip
riai ir giliai katalikybė j šios tautos dvasią įaugusi. Bet šią ka
talikišką tautą po karo okupantai Sovietai atidavė j komunistų 
rankas. O šie be atodairos naikina Vengrijoj visa, kas yra va
karietiška ir vengriška, tempdami tautos gyvenimą ant mongo
liškai slaviško komunizmo kurpalio.

Komunistų pastangas, žinoma, daugiausia trukdo vengrų 
tautos katalikiškumas. Tad jie visą savo pyktį ir sutelkė prieš 
katalikybę ir jos atstovus. Prieš kelis metus, surengę teisminę 
komediją, jie nuteisė kalėti Vengrijos primą kard. Mindszenty. 
Bet tai Vengrijos katalikų dvasios nepalaužė. Tad šiomis die
nomis komunistų įsiutimas išsiveržė nauju teroro aktu—ilgiems 
metams nuteisė kalėti Vengrijos episkopatui po kard. Mind
szenty suėmimo vadovusį arkiv. J. Groesz.

Pastebima, kad komunistiniai budeliai šiuo atveju pasiro
dė ne tik sadistai, bet ir retai matyti bukagalviai. Jie neįstengė 
net sugalvoti kokius bent kiek patikėtinus kaltinimus. Tiek kal
tinimai, tiek bylos eiga buvo gryna kard. Mindszenty bylos ko
pija.

Bet komunistiniai budeliai jau nieko savo triukšmingom 
bylom nebegali apgauti. Pasaulis jau žino, ką reiškia tie “at
gailaujanti prisipažinimai’’ ir kaip kaltinamieji bylai “paruošia
mi.“ Žino ir kad “sprendimai” patiekiami jau iš anksto “teisė
jams“ iš “aukštesnių institucijų.”

Neseniai gerai atskleidė, kaip veikia komunistinio “teisingu
mo” mašina amerikietis Vogeler. Antras panašus liudininkas 
yra Varšuvos advokatas Stiulkovski, kuris per pusantro mėne
sio buvo 141 kartą tardytas, kiekvienu atveju ne mažiau, kaip 
po astuonias valandas. Iš septyniasdešimt naktų jis tik vieną 
nebuvo tardomas, šitokie tardymai, kartu su kankinimais, ku
riuos plačiai nušvietė Vogeler, jau palaužia ir atspariausi žmo
gų tiek fiziškai, tiek dvasiškai. O jei budeliai taria, kad auka 
dar negalutinai palaužta, ją pribaigia “paruošti” teismui injek
cijomis.

Bet arkiv. Groesz byla dar ir daugiau laisvajam pasauliui 
primena. Tokio žinomo žmogaus nuteisimas atkreipia dėmesį 
plačios visuomenės visuose komunistų dar nepaglemžtuose kraš- 
tuuse. Bet šia proga privalu prisiminti, jog tuo kančios keliu ei
na ne tik arkivyskupai ar kiti žinomi tautų atstovai. Nesuskai
tomi tūkstančiai ir milijonai paprastų darbininkų, moterų, sene
lių ir net vaikų lygiai taip kankinami, kalinami ir žudomi. Jie 
visi turi būt taip pat prisimenami ir už jų kančias komunistai 
privalo lygiai būt patraukt atsakomybėn, kaip ir už tautų 
vadovų ir Bažnyčios atstovų kankinimą.

Dabar visą mūsų gyvenimą 
apsprendžia klasių kova. Dar
bininkai ir darbdaviai yra su
siorganizavę į dideles sąjun
gas, stojančias frontu vieni 
prieš kitus. Darbdaviai galingi 
savo fabrikais ir finansine jė
ga, darbininkai — savo mase, 
savo drausmingom organizaci
jom. Kova vedama tai tylo
mis, tai neapykantos pasireiš
kimais, tai galingais protes
tais, streikais, revoliucijomis, 
penktosios komunistų kolonos 
išaugimu. Todėl “visiems aiš
ku, kad šitą blogybę, kuri gre
sia pavojumi visuomenės eg
zistencijai, reikia kuo grei
čiausiai pašalinti.” (Pijus 
XI.).

Mes žinome, kas daroma su 
mūsų tauta už geležinės už
dangos. Tas pats graso ir Va
karų pasaulio laisvosioms tau
toms. Tiesa, dabar nemažai 
daroma vargingesniųjų sluog- 
snių būklei pagerinti, darbi
ninkams suteikiama daug tei
sių, jie laikomi lygiateisiais, 
net į jų rankas atiduodama 
valstybės valdžia (darbiečiai 
Anglijoj, Australijoje, N. Ze
landijoje). Tačiau padėtis ne
gerėja ir pražūties grėsmė vis 
didėja.

O vis dėlto yra išsigelbėji
mas, yra išeitis iš klasių ko
vos grėsmės. Ją žmonijai ro
do didžiosios socialinės popie
žių enciklikos: Leono XIII 
“Rerum Novarum” ir Pijaus 
XI “Quadragesimo Anno”. 
“Tik tuomet visiškas pasvei
kimas bus galimas, jei, pašali
nus minėtąjį priešingumą, bus 
sudaryti gerai sutvarkyti so
cialiniai organai: būtent, gru
pės arba profesijos, kuriose 
bus buriami žmonės ne pagal 
jų reikšte darbo rinkoje, bet 
pagal įvairias šakas socialinio 
veikimo, kurį kiekvienas at
lieka” — sako Pijus XI 
(Quadr. Anno). Tada darbo 
žmogus pasi įunta esąs ne pre
kė ar gamybos priemonė, ku
rios tik muskulų žiūrima, bet 
bendro darbo dalyvis, visuo
menės aprūpintojas. čia ne 
egoistiniai žmonių interesai 
sujungia į kovojančią klasę, 
bet “pati prigimtis taip riša, 
kaip vietos kaiminystė, kuri 
suriša žmones į bendruome
nes (miestų, valsčių, apskri
čių); taip lygiai vienu amatu 
arba profesija besiverčią žmo

nės sudaro tam tikras drau
gijas arba korporacijas” (T. 
p.). Tokią visuomenės ir ūkio 
santvarką vadiname profesine 
arba korporatyvine visuome
nės santvarka.

Norėdamas iš anksto išblaš
kyti neapsitikėjimo debesis, 
pabrėžiu, kad profesinė, arba 
kaip ją Lietuvoje vadindavo 
korporatyvine visuomenės 
santvarka, nieko bendra netu
ri su fašistinės Italijos korpo
racijomis. Jos buvo sudaro
mos gal kapitalistinės klasių 
visuomenės pavyzdį —iš darb
davių ir darbininkų sąjungų 
atstovų, ir buvo tik valstybės 
įrankis žmonėms pavergti ū- 
kiškajam gyvenimui. Jos daug 
kuo skiriasi ir nuo Austrijoje 
1934 m. pradėtų organizuoti 
korporacijų, ir nuo viduram
žiais gyvavusių amatininkų 
cechų - sąjungų, apie kurias 
pop. Leonas XIII sako: “Jos 
buvo labai naudingos ne tik 
amatininkams, bet ir pačius 
amatus kėlė bei skatino” 
(Rer. Nov., 21 nr.)

Pagal popiežių enciklikas ir 
katalikus sociologus korpora
cijos yra ne valstybės orga
nas, įstaiga, o vienu verslu ar
ba kuria ūkio šaka besiver- 
čiančiųjų organas, — jų pačių 
išsirinkta savivaldybė visiems 
šios srities reikalams tvarky
ti, kaip kad politinėje srityje 
miestų, valsčių ir apskričių sa
vivaldybės. Korporacijos tvar
kosi visai savarankiškai, auto
nomiškai. Ir jos turi tam tei
sę.

Pijus XI sako, jog pati pri
gimtis į tai veda, jog tokias 
profesiškai organizuotas bend
ruomenes reikia laikyti pri
gimtomis, natūraliomis. Tad 
joms priklauso visos reikia
mos teisės šios bendruomenės 
uždaviniams įgyvendinti. Tos 
teisės plaukia ir iš demokra
tinio principo: patys žmonės 
turi teisės tvarkyti. valdyti 
tai, už ką jie atsakingi. Ka
dangi vieno kurio verslo ar ū- 
kio šakos darbuotojai yra 
daugiau ar mažiau atsakingi 
už šio darbo ar ūkio srities į- 
našą, duoklę bendrajai gero
vei, todėl jie patys per savo 
korporacijų išsirinktas valdy
bas, tarybas turi galios tai ir 
rikiuoti, valdyti. Todėl korpo
racijos yra autonomnės viešo
sios teisės institucijos; tai

reiškia, jog jų potvarkiams, 
išleistiems visai nuo valstybės 
nepriklausomai, turi paklusti 
visos tos profesijos ar ūkinės 
srities žmonės. Praktiškai tad 
korporatyvinė santvarka .vra 
įgyvendinimas demokratijos 
kultūrinėje ir ūkinėje srityje. 
Valstybė lieka laisva tikrie
siems savo uždaviniams— pa
dėti silpnesniosioms bendruo
menėms, kontroliuoti/ derinti 
jų veiklą su bendrąja gerove, 
vesti bendrąją politiką, leisti 
visą visuomenę liečiančius į- 
statymus.

Svarbesniosios korporacijos 
būtų šios: švietimo bei auklė
jimo, informacijų (spauda, 
radijas, kinas), mokslų ir me
no (ne ūkinio pobūdžio); že
mės ūkio, pramonės, amatų, 
prekybos, kredito, susisieki
mo, apdraudimo (ūkinio po
būdžio korp.). Korporacijos 
atstovauja, tvarko ir veda vi
sus savo profesijos reikalus. 
Taip, pav., korporatyvinės že
mės ūkio savivaldybės yra at
sakingos už visą agrarinę po
litiką. Jai priklauso žemės ma
tavimo .našumo įvertinimo, į- 
kainojimo įstaigos, kaipo pa
grindas mokesčiams nustaty
ti; taip pat ir visos žemės ūkio 
mokyklos bei naujų jėgų išug
dymas. Pagal reikalą ji ska
tina kooperatyvų, bendrovių 
ir žemės ūkiui kredito bankų 
steigimą. Ji tvarko žemės ūkio 
bendradarbiavimą su kitomis 
korporacijomis ir kitų kraštų 
žemės ūkiu. Ji atstovauja ūki- 
ninkiją prieš valstybę. Visoks 
apdraudimas yra jos rankose, 
taip pat ir darbo sąlygų nu
statymas bei reikiamas sude
rinimas įvairių ūkio šakų: 
grūdų, gyvulių, paukščių ūkio, 
daržininkystės ir kitų, kad 
būtų pilnai išnaudotas jų pa
jėgumas. ir patenkinta varto
tojų paklausa. Tokiu būdu že
mės ūkio korporacija atlieka 
savo tarnybą ir savo narių ir 
visos visuomenės bendrajam 
labui.

Gerai organizuotos kultūri
nės ir ūkinės korporatyvinės 
savivaldybės yra pajėgios ap
saugoti žmogų nuo valstybės 
despotizmo ir totalitarizmo. 
Be ūkinės laisvės žmogus greit 
padaromas valstybės vergu, 
kaip tai matome komunistinė
se ir fašistinėse valstybėse. 
Korporatyvinė visuomenės

santvarka įgalina išvengti kla
sių kovos ir išgriauti pagaliau 
kapitalistinę gyvenimo san
tvarką. Joje apsprendžia žmo
nių gyvenimą ne kapitalistų e- 
goizmas, ne pažabota konku
rencija, ar aistrų įaudrinta 
klasių kova, bet bendroji ge
rovė, bendrieji visų tos profe
sijos bei verslo žmonių intere
sai. Darbininkas joje jaučiasi 
lygiateisis žmogus, o ne be
vardis kapitalas, kuriam už 
tarnavimą visuomenei skiria
mas tik uždarbio procentas. 
Darbas arba atliekama tarny
ba nustato žmogaus vietą vi
suomenėje. Kaipo korporaci
jos narys kiekvienas darbo 
žmogus dalyvauja tos profe
sijos ar ūkio šakos politikos 
gairių nustatyme, nuostatų ir 
taisyklių leidime, bendrųjų 
korporacijos įstaigų valdyme, 
apsprendžiančių visą įmonių, 
ūkių ar kit. verslo vietų darbo 
eigą, sąlygas, atlyginimo tari
fus, prekių kainas, žmonės 
nebėra palaida masė, bet or
ganizuota visuomenė, profesi
nės bendruomenės, modernie
ji, naujieji luomai su profesi
nėm teisėm ir pareigom bei 
sąmonėm.

Mūsų laikai šaukiasi laisvės, 
lygybės ir teisingumo. Bešir
dis, beasmenis kapitalas ir 
valstybė baigia jau pavergti 
mus sau. Suvargusieji neiš
tvers ilgai skurde, dvasiškai 
subrendusi darbininkija nenu
rims, kol nebus įgyvendintas 
socialinis teisingumas. Komu
nizmo, socializmo ir įvairaus 
atspalvio fašizmo dėka ji ti
kėjosi ir dabar tebesitiki įgy

vendinti švenčiausius savo lū
kesčius. Bet teisingumas be 
meilės virsta akla jėga ir prie
varta, o lygybė ir laisvė be 
atramos visuomens santvarko
je — skambiu šūkiu nesusi
pratėliams mulkinti! Pijus XI 
vienoje paskutinių savo encik
likų “Divini Redemptoris” dėl 
to ir pabrėžia: — “Žvelgiant 
dabar į ekonominio gyvenimo 
visumą, darosi aišku, jog mei
lė ir teisingumas tuomet tega
li daryti įtakos ekonominiam 
ir socialiniam gyvenimui, kai 
profesinės ir tarpprofesinės 
sąjungos, pasiremdamos tvirtu 
krikščioniškojo mokslo pama
tu, susivienys tarp savęs į 
laiko bei vietos -aplinkybėms 
pritaikytas korporacijas.”

O tačiau daug kam neaišku, 
kad korporatyvinėje visuome
nės santvarkoje yra išsigelbė
jimas. Ji dar nėra populiari 
plačiuose žmonių sluogsniuose. 
Mat, valstybių ir darbininkų 
vadai ją ignoruoja, ir vien dėl 
to, kad ji katalikų skelbiama.

Bet vis tiek palengva korpo- 
ratyvinis sąjūdis stiprėja 
(Šveicarijoje, Portugalijoje, 
Austrijoje, Brazilijoje, Vokie
tijoje). Palengva ta kryptimi 
daroma žingsniai (korporaci
jų steigimas Portugalijoje, 
Regionai Production Boards 
Anglijoje, New Deal JAV-se, 
įmonių ir priežiūros tarybos, 
darbo direktoriai Vokietijoje). 
Mūsų, katalikų, pareiga yra 
šią santvarką arčiau pažinti, 
ją išpopuliarinti, esamąsias 
draugijas jos dvasia persunk
ti.

P. Daugintis, S. J.

Maža korėjietė pasiima iš Jungtinių Tautų maisto dalin
tojo savo ryžių gavinį. Eilės badaujančių karo tremtinių 
laukia savo eilės.

DULKĖS RAUDONAM 
SAULĖLEIDY ~
----------- VINCAS RAMONAS ------------

Ištrauka iš baigiamo 
spausdinti romano.

Norkaitis tik prasižiojo, sustingo vietoj, o jo akys 
staiga sužibo. Prišokęs prie stalo, pagriebė popierį 
ir žvilgtelėjęs suriko:

— Penkiolika kvadratinių metrų. Liks tik šimtas 
septyniasdešimt penki!

Pastūmęs žmoną į šalį, jis šoko į prieškambarį ir 
pagriebė staliuką.

— Julyte, imk pakabės! Onute, eik šen, nuka
bink veidrodį. Nešk į miegamąjį! O tu, — šūktelėjo 
žmonai, — išnešk šitą lagaminą. Sakiau, kad čia ne- 
laikytumet, bet kur tau! Amžinai tvarkos nėra.

— Tu nerėk taip.
— Nerėk! Ir pražilti baigiu vienas viskuo besirū

pindamas. Viską pats padaryk, o čia net tokių smulk
menų nemato. J miegamąjį! Sakiau, į miegamąjį 
nešk!

Prieškambaris jau buvo tuščias, o Norkaitis vis 
dar sukinėjosi dairydamasis, ar ko nors neliko.

— Duris palikit atidarytas, tegul šalčio prieina.
Ir pribėgęs duris pats atidarė. Tarnaitė išėjo su 

šepečiu ir norėjo pašluoti dulkes. Jos sudarė pailgą 
keturkampį toj vietoj, kur stovėjo lagaminas.

— Nešluok, nereikia! Koridorius!
Tarnaitei išėjus, Norkaitis dar kartą žvilgtelėjo 

į prirašytą lapelį, persižegnojo, atsistojo prie lango 
ir pasilenkęs pro užuolaidos mezginius žiūrėjo į gat
vę. Norkaitienė sėdėjo prie stalo, sunėrusi rankas ant 
kelių. Kambary buvo tylu. Taip kaime laukia kunigo 
atkalėdojant.

Pagaliau atėjo trys niekad nematyti vyrukai. 

Įėję į prieškambarį ir nė žodžio netarę, pradėjo ma
tuoti grindis.

— Ką jūs... Ar ketinat remontuoti šitą korido
rių? — mėgino juoktis Norkaitis, išėjęs iš valgomojo.

— Remontuojam, sutvarkom viską po truputį. 
Pirmiau namus, o paskui ir žmones remontuosim. 
žiūrim, sakom, gal tos grindys netinka seniems gy
ventojams, gal čia reikia naujus žmones apgyvendyti.

— Tas labai gerai, tik be reikalo šitą koridorių 
matuojat. Juk virtuvės, koridoriai...

— Koridorių? Tai čia koridorius? Tai išeina, kad 
ten vienas koridorius, o iš to koridoriaus įeini į kitą 
koridorių? — šaipėsi kitas vyrukas.

—Nesvarbu, kaip jūs galvojat. Čia niekas negy
vena ir gyvent negali. Iš čia vienos durys į mūs kam
barius, o šitos į mokytojo Vaišnio.

— Girdi — koridorius! Kad aš visą gyvenimą to
kį koridorių turėčiau. Visur mums savininkai stengia
si apdumti akis. Primanę pusę namo koridoriais pa
verstų, bet nieko nebus.

— Kas čia jums akis dumia? Kam tokių žodžių?
— Koridorius! Ar čia negalima gyvent? Jei po

nams nepatinka, tai čia tarnaitė gali lovą pasistatyti.
— Kaip ji čia miegos? Juk sakiau, kad per šitą 

kambarį vaikščioja mokytojas.
— Ir tegul vaikščioja. Ar jis bijo tarnaitės arba 

tarnaitė jo! Dar jai geriau, jeigu tik tas mokytojas ne 
perdaug senas.

Ėjo matuoti kitus kambarius. Norkaitis vaikščio
jo paskui juos susiėmęs rankas ir atsidėjęs žiūrėjo, 
kaip jie dirba.

— Turi būti šimtas septyniasdešimt penki, jeigu 
koridorių....

— Rasim.
— šitaip negerai! Aš protestuoju! Brūkšnį už

brėžti reikėjo šitoj vietoj! — brūkštelėjo Norkaitis 
nagu per grindis.

— Nemokyk rabiną poterių!
— Koks šykštumas! Nė per nago juodymą nenu

sileidžia! — kraipė galvą vienas vyrukų. — Ponas 
Norkaitis primanęs iš metro centimetrą padarytų.

— Čia ne šykštumas. Jeigu žmogus visą gyveni
mą taupei, dėjei centą prie cento...

— Prie centuko centą ir jau turim centrą! Ir 
mes taupėm, tik be reikalo: netikėtai Smetona davė 
nemokamą butą, kurą ir šviesą.

.— O lange akėčios, — pridėjo kitas.
Visi trys vyrukai nusikvatojo.
Norkaitis nutilo. Tylėdamas palydėjo juos į vir

šų, tylėdamas atrakinėjo duris, tylėdamas, išsiblaš
kęs žiūrėjo pro langą, kada jie skaičiavo pabaigę dar
bą.

— šimtas aštuoniasdešimt penki, — paskelbė vie
nas, rodydamas popierio lapą Norkaičiui.

— Iš kur tie penki? — paklausė jis negarsiai, 
kažkokiu mieguistu balsu ir beviltiškai numojo ranka.

— Gražų namelį turės darbo žmonės. Už tai po
ną Norkaitį reikia pagirti. Kad ir padėjo liaudį iš
naudoti, bet šį tą liaudžiai ir davė, o tie, kur į už
sienį pabėgo... Et, tegul juos velniai!

— Ir aš sakau — gražus namelis. Drauge Nor- 
kaiti, kreipkis į partiją, gal tau leis šitam name gy
venti. — Norkaitis krūptelėjo. — Kraustytis nereiks, 
žinoma, nuomą mokėsi brangią, nes namukas — kur 
tau! švarus namukas. Gražus. Gal partija leis.

Vyrukai išėjo.
Sugrįžęs į valgomąjį, Norkaitis rado žmoną, sėdin

čią vis dar toj pačioj vietoj. Josios akys buvo pilnos 
ašarų, o Julija sėdėjo šalia ir glostė josios ranką.

Sustojęs vidury kambario ir žiūrėdamas į grin
dis, Norkaitis tarė iš lėto, lyg pats sau:

— Atėjo, apiplėšė ir dar... apspiaudė! šlykščiais 
skrepliais spiovė tiesiog į širdį. Išvys tave. Ir purvas 
bus, ir lis tamsią naktį... o tu sušalęs nesugrįši prie 
šiltos ugnels į savo namelį., šunį įsileis, o tavęs ne!

— Tėte, nereikia taip...
— Taigi, dukrele. Kai statėm šitą namelį, tai rū

pėjo, kad niekur plyšelio nebūtų, kad tik būtų šilta 
mūsų mažytei... Kaip gražiai tu žaisdavai su skiedru- 
kėm!... Ir tu pati tada buvai tokia lengvutė, kaip 
skiedrukė... Ir rankutės buvo tokios baltutėlės.. Su
laužė tavo tėvui kaulus. Nepakels jis dabar tavo var
gų dalies.

Norkaitienė verkdama išėjo į miegamąjį.
Norkaitis atsisėdo prie stalo ir vėl žiūrėjo į grin

dis. Pasilenkęs paėmė nuo grindų trupinį ir žiūrėda
mas kalbėjo: * ’ *

— Trupa. Jau plyšiai grindyse. Sakiau, kad toks 
darbas nelaikys, bet kur tau! Meisteriai!.. Tik pinigą 
paimt tai jie greiti. Pagaliau... Kas man... Tegul 
trupa... Dėl manęs dabar tegul šis namas ir visai su
griūva! .

Norkaitis staiga sujudo. Jis pakėlė galvą ir lyg įsi
klausė. Lyg kažkur toli būtų nugirdęs balsą, kurį 
stengėsi aiškiau išgirsti ir suprasti.

— Elenute! — šūktelėjo jis žmonai. — Eik šen. 
Kaip tu manai? O kad taip mes kreiptumės į Dagį? 
A? Aš išaiškinsiu jam, kad tas kambarys negyvena
mas, kad jame gyventi ir negalima, kad tai korido
rius. Jeigu žemę dalinant ūkininkai už butelį degtinės 
nuslėpdavo du tris hektarus... Reikia suruošt gerą va
karienę, konjako ir taip toliau. Svarbiausia — tu, Ju
lyte, turėsi padėt. Nuo tavęs čia pareis viskas.

— Aš? Ką jūs čia sugalvojot?
— Tu pirmiau paklausyk. Ar tau sunku bus pa

sakyt vieną kitą švelnesnį žodį, nusišypsot, žvilgtelt 
į akis. Juk visi žinom, kad moterys vienu žvilgsniu ir 
nusišypsojimu daugiau pasiekia, negu vyrai išmintin
giausiomis kalbomis ir įrodinėjimais.

— Tėte! Ir jūs, tėte, liepiat man šitaip bjauriai 
elgtis?

— Ką tai reiškia — biauriai elgtis? Baisus čia 
daiktas, jeigu, kai kiti nematys, lyg netyčia palytėsi 
jo ranką. Ar tavo ranka dėl to nupliš? Ar čia nuo
dėmė, kada tokiom nekaltom priemonėm tu išgelbės 
savo tėvus?

— Aš nemoku vaidinti ir dar taip biauriai!
— Nemoku! Čia ir mokėt nereik. Manai, kad vy

rai atskiria, kur čia tikras nusišypsojimas, o kur tik 
apsimetimas. Ar čia meilė žvilgsnyje, ar tik meškerės 
kabliukas. Jiems viskas susimaišo. Kaip mes kad 
dažnai neskirtam tikro rubino nuo raudono stikliuko, 
čia reikia gero juvelyro!

— Ne!
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ANTROJI SOVIETINES ENCIKLOPEDIJOS LAIDA
Niekas nemoka aptarti sovietinės dogmos ir nedrįsta rašyti apie Staliną. — Carų Rusijos impe
rializmas verčiamas tautę išlaisvinimu. — Komunizmo kūrėjai ir Lenino bendradarbiai buvę ka

pitalizmo agentaL

1926 m. Sovietai pradėjo 
leisti “Didžiąją Sovietinę En
ciklopediją”, kurios leidimas 
truko 22 metus, tačiau ne
įstengė jos baigti: pirmas su
klupimas įvyko ties raide “D” 
— “dialektinis materializ
mas”, nes niekas neapsiėmė 
tiksliai nusakyti, kas sudaro 
tos komunistų dogmos esmę. 
Tuomet ėmė leisti enciklopedi
ją iš antro galo, bet vėl už
kliuvo ties 
lin: mat, 
jau buvo 
bolševizmo 
jį kažką ypatingą parašyti, o 
niekas nedrįso ar nesijautė 
vertas tokiu klausimu pasisa
kyti, ir už “klaidą”, padarytą 
tokio žmogaus gyvenimo ir 
veiklos aprašyme, galima gal
vos netekti, kaip tatai atsiti
ko su Enukidze, kuris savo 
memuaruose apie revoliucinę 
veiklą Kaukaze nekonstata
vo, kad Stalinas buvo Kauka
zo revoliucionierių vadu. DSE 
beleidžiant, atėjo garsusis ir 
pats didžiausias kompartijos 
valymas, per kurį bemaž visa 
Lenino gvardija — su didžiau
siais bolševizmo teoretikais ir 
vykdytojais — buvo pakišta 
po velėna ir todėl DSE pirmoji 
laida pasidarė tiesiog nebepa
kenčiamu a n a c h r onizmu, 
“kreivu veidrodžiu” Stalino 
režimui, tad nenuostabu, kad 
DSE pirmoji laida turėjo bū
ti išimta iš apyvartos: ją ga
lima rasti didžiosiose Vakarų 
pasaulio bibliotekose, bet nė 
vienoj Sovietų viešoj bibliote
koj. Pirmoje laidoje Nikolai I- 
vanovič Bucharinui paskirta 
net 6 puslapiai, kur jis išgar
bintas, kaip žymiausias mark- 
JįiSt&tis filosofas ir didžiausias 
savo laikotarpio ekonomistas, 
kaip aktyviausias ir atsakin
gas Spalio m. revoliucijos ly
deris. Vėliau, kaip žinome, 
viso pasaulio nustebimui buvo 
A. Višinskio “išaiškinta”, kad 
Bucharinas ir daugybė Lenino 
artimiausių bendradarbių auk
ščiausiuose postuose, raudono
sios armijos vadų, raudonųjų 
mokslininkų, inžinierių ir 
DSE redaktorių rengę sukili
mą prieš Sovietų valdžią kai
po svetimo imperializmo sam
diniai. Aišku, kad Stalinas, 
“radęs” Buchariną, Lunačars- 
kį, Trockį, Tuchačevski ir 
daugybę kitų esant “sabotaž- 
ninkai”, “išdavikais” ir “liau
dies priešais”, turėjo tą enci
klopediją paslėpti nuo savo 
valdinių ir leisti naują, patai
sytą, režimo 
kytą laidą, 
triukšmingai 
per 6 metus 
nauja D.S.E. 
kad per tiek 
įvykdyta.

raide “S” — Sta- 
tuo laiku Stalinas 
virtęs absoliutiniu 
dievu, reikėjo apie

Vingiams pritai- 
1949 m. buvo 
paskelbta, kad 
būsianti išleista 
laida. Neatrodo, 
laiko būtų tatai

tačiau pirmieji to
mai jau išėjo, ir iš jų matyt, 
kad, pav., ne vien Bucharinas 
kitaip nušviečiamas: antroji 
laida rodo, kad per 25 metus 
yra iš pagrindų pasikeitusi 
politine Sovietų Sąjungos ide
ologija ir net istorijos faktų 
supratimas. Štai, pav., 1926 
m. DSE laidoje rašoma, kad 
caristinė Rusija Kaukazą kar
tu su Azerbaidžanu užkariavo 
kolonialinės ekspansijos tikslu, 
stengdamasi prieiti prie Persų 
įlankos ir Indijos okeano. Ji 
susidūrė su ilgu ir atkakliu 
kaukaziečių pasipriešinimu;
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J. GOBIS

le-kaukaziečiams vadovavo 
gendarinis šumil, kuris suma
niai ir didvyriškai kovojo su 
caristinė kariuomene, kaipo 
tautinio laisvės sąjūdžio va
das. Jis buvo gabus kariuo
menės vadas ir gabus politi
kas, turėjęs net mistiškos įta
kos kaukaziečiams. K. Mark
sas pavadino jį demokratu be 
atodairos į faktą, kad šumilio 
laisvės sąvoka buvo įvyniota į 
religinę ideologiją. Per 25 me
tus Šumil davė 
biems Rusijos 
kontingentams, 
jiems į nelaisvę

darbo stam- 
kariuomenes 
iki pateko 

1859 m.
m.) DSE lai- 
užkariavimas 

visai kitokioj 
1796 m. rusų

pio pareiškimų, kurie visai ne
suderinami su tuo, ką dabar 
Stalinas daro. Turint galvoje 
DSE antros laidos Kaukazo 
užkariavimo aiškinimą, ne
sunku numanyt, kaip šitoji 
enciklopedija “nušvies” Lietu
vos istoriją ir nepriklausomos 
Lietuvos respublikos okupavi
mą. Kaip šumil staiga iš le- 
gendarinio Kaukazo laisvės 
kovotojo virto “turkų ir britų 
imperialistų agentu”, taip ir 
demokratinės Lietuvos res
publikos kūrėjai ir vadai bus 
paversti amerikiečių “imperia
listinės ekspansijos ir monopo
listinio kapitalizmo agentais.” 
Sovietų enciklopedija tar
nauja ne mokslui, bet tik Sta
lino politikai, kuri yra tokia 
“vingiuota”, jog pirmieji da
bar leidžiamosios enciklope
dijos tomai bus pasenę ir at
silikę, kai paskutiniai dar ne
bus iš spaudos išėję.

Lietuviai pasaulyje

Antroj (1950 
doie Kaukazo 
parodomas jau 
šviesoj, būtent:
armija be mažiausio pasiprie
šinimo įžengė į Baku, Der- 
bentą ir kitas Azerbaidžano 
dalis, nes vietiniai to krašto 
chanai bijojo Persijos chano 
užpuolimo ir todėl ieškojo ca- 
ristinės Rusijos globos. Nau
joj laidoj nėra nė žodžio apie 
kolonialinę politiką ar apie 
militarinę okupaciją; priešin
gai, Kaukazo užkariavimas 
rodomas bemaž kaip išvada
vimas: “Prijungimas prie Ru
sijos suvaidino progresyvų 
vaidmenį Kaukazo tautų gy
venime: masės visiškai rėmė 
rusiškos orientacijos ekspo
nentus. Rusų kultūros įtakoje 
iškilo plejada Azerbaidžano 
filosofų, istorikų ir aršytojų; 
tuo pat laiku ėmė plėstis A- 
zerbaidžano ekonominiai re
sursai naujai sudarytų ryšių 
su Rusijos rinka dėka. Kai dėl 
Šumilio, tai jis naujoj DSE 
laidoj joks didvyns ir joks de
mokratas: priešingai ,jis reak
cionierius ir, kas dar blogiau, 
turkų ir britų imperialistų a- 
gentas. šis teigimas yra prie
šingas ir ankstyvesnei Stalino 
pažiūrai į Kaukazo užkariavi
mą. Prie Lenino gyvos galvos 
Stalinas yra parašęs savo ori
ginaliausią knygą “Marksizm 
i problema nacionalnostei”, 
kur jis tarp kitko sako: “Kai 
užkariavimo ir aneksijos po
litiką vykdo tokia vyriausybė, 
kuri paneigia bet kokią lais
vę savo tautai, tuokart ji įgy
ja bjaurią masinių žudynių ir 
pogromų formą. Tai geriausiai 
iliustruoja caristinės Rusijos 
kariniai žygiai pietuose ir 
Kaukaze. "Skaldyk ir valdyk” 
— tai aukščiausias šitos impe
rialistinės ekspansijos įstaty
mas. Carizmas buvo tikrasmas. Carizmas buvo 
tautines priespaudos įkūniji
mas, įvykdomas negailestin
giausiomis priemonėmis.” Aiš
kiai matyt, kad Stalinas yra 
savo pažiūras į Imperializmą 
fr ekspansiją pakeitęš, bet 
niekuomet nėra viešai prisipa
žinęs ir nėra atšaukęs nė vie
no savo pareiškimo, kuriuo jis 
smerkė Rusijos imperializmą, 
kaip tautų priespaudos įkūni
jimą, nes juk toks prisipažini
mas kenktų pasaulinei komu
nizmo propagandai, kuriai jis 
yra “neklaidingas” naujosios 
visuotinio komunizmo tikybos 
dievaitis. Visai suprantama, 
kodėl Stalino raštų vertime į 
anglų ir k. kalbas nėra auk
ščiau minėto ir kitų iš anks- 
tyVešrib revoliucijos laikotar-

Prezidento Trumano duktė Margarita, besilankydama Romoje, popiežiaus Pijaus 
XII buvo priimta privačioj audiencijoj. Baigiantis audiencijai, Šv. Tėvas Margaritai 
Truman padovanojo italų dailininko Barabino darbo miniatiūrinę Madoną ir paprašė 
perduoti prezidentui jo geriausius linkėjimus, čia matome M. Truman lydimą msgr. M. L 
O’Connor į audiencijų salę.

Amerikietis BALF atstovas vis dėlto būtų reikalingas
Pasikalbėjimas su Jonu Valaičiu

Birželio 22 d. išplaukęs 
“America” laivu iš Prancūzi
jos uosto La Havre, pereitą 
ketvirtadienį, birželio 28 d. 
Nevv Yorko uoste išlipo Jonas 
Valaitis, Vokietijoje BALFo 
atstovu išbuvęs dvejus su pu
se metų. Kadangi tą pačią 
dieną Nevv Yorko uoste savo 
inkarą nuleido ir JAV armi
jos laivas su tremtiniais iš 
Vokietijos, tai J. Valaitis, tiek 
rūpinęsis Vokietijoje tremti
nių reikalais, ir čia, nors ir po 
ilgesnės kelionės, neiškentė 
nepamatęs, kaip tie tremtiniai 
išlipa ir jaučiasi, pasiekę jų 
išsvajotą Ameriką.

Po to J. Valaitis sugrįžo į 
savo namus Brooklyne ir ke
letą valandų kantriai atsaki
nėjo į klausimus savo bičiulių 
ir artimųjų, kurie buvo atvy
kę su juo pasimatyti ir domė
josi jo veikla.

Toliau kalba krypsta apie 
jo kelionę. Jonas Valaitis sa
vo atostogų laiką, prieš su
grįždamas atgalios Amerikon, 
praleido Italijoje ir Prancūzi
joje. Jis aplankė visą Italiją, 
pradedant Roma, baigiant Ri-

atstovas 
Taip pat 
į Ispani- 
V. Briz-

viera. Romoje apie savaitę lai
ko gyveno Šv. Kazimiero ko
legijoje, kur tuo laiku iš Aust
rijos buvo atvykęs J. E. arkiv. 
J. Skvireckas, jo sekretorius- 
Austrijos BALFo 
msgr. Kl. Razminas, 
dalyvavo išleistuvėse 
ją išvykstančio vysk.
gio. Visi jie prašė J. Valaitį 
perduoti Amerikos lietuviams 
jų geriausius sveikinimus ir 
linkėjimus. Šiuo metu kolegi
jai vadovauja vysk. V. Padols- 
kis. Kadangi tos kolegijos va
dovybė veda ir lietuviškąsias 
transliacijas per Vatikano ra
diją, tai Jonas Valaitis buvo 
pakviestas kalbėti per radiją. 
Kaip J. Valaitis sako, Vatika
no radijas šiuo metu yra vie
nas moderniausių Europos ra- 
dijofonų. Jo įtaisymus yra 
padovanoję Popiežiui olandai, 
o jo programa yra taikoma vi
sai Europai, taigi ji girdima ir 
Lietuvoje. Savo kalboje J. Va
laitis apžvelgė lietuvių tremti
nių emigraciją, pareikšdamas, 
kad tiek Amerikos, tiek viso 
pasaulio lietuviai, rūpinasi, 
sielojasi ir dirba Lietuvos lais-

Su vienu paskutiniųjų transportų atvyko seniausia iš vi
sų ligi šiol j JAV įvažiavusiu DP—105 metų amžiaus Len
kijoj gimusi Paulina Vilsdorf.

—-p—

vės atgavimui. Lankydamasis 
Romoje, J. Valaitis matė ir 
Popiežių kaip tik tuo metu, 
kai jis Pijų X paskelbė palai
mintuoju.

Italijoje šiuo metu yra apie 
200 lietuvių. Dalis jų dar ke
tina emigruoti, o kiti jau pa
siliks visam laikui tenai gy
venti. Bendras vaizdas Italijo
je geras, nes jaučiamas atsi
statymas iš karo griuvėsių. 
Viena, kas būdinga, italai ty
čia neatstatinėja alijantų 
bombų sugriautųjų italų me
no ir architektūros paminklų. 
Tuo, matyt, jie nori savo tau
tai parodyti, ką blogo jiems 
padarė karas.

Prancūzijoje J. Valaitis il
giausiai buvo sustojęs Pary
žiuje, kur šiuo metu daugiau
sia gyvena lietuvių. Lankėsi 
dr. St Bačkio įstaigoje. Pran
cūzijoje dabar yra apie 1200 
lietuvių. Keliolika gyvena Ri
vieroje, o visi kiti Paryžiuje. 
Taipgi dalis jų emigruos, o vi
si kiti ketina pasilikti ir nu
mato tenai įsikurti.

Pačioje Vokietijoje, kaip Jo
nas Valaitis sako, dabar kar
tu su klaipėdiečiais ir visais 
pašalpos reikąlingaisiais pasi
liko dar apie 8.000 lietuvių 
tremtinių. Jų padėtis jau vi
siems žinoma ir jiems dar bus 
reikalinga pagalba.

I mano klausimą, ar jų pa
dėtis tikrai nukentės, jei Je, 
J. Valaičiui išvykstant, pasi
liks tremtinio BALFo atstovo 
globoje, J. Valaitis man pa
aiškino bendrai apie nuotaikas 
ir autoritetą, kurį Amerikos į 
piliečiai turi Vokietijoje.

J. Valaičio nuomone, šiuo 
metu Vokietijoje būtinai turė
tų būti dar Amerikos pilietis 
BALFo atstovas. Dabar dar 
nesibaigė visa eilė bylų, ku
rios buvo užklluvusios ir ku
rias išnarplioti BALFo atsto
vas daug padėjo. Su Amerikos 
piliečiu Vokietijoje tistiek 
daug daugiau skaitosi Ir patys 
vokiečiai ir alijantai, tiek pa
galiau IRO fr amerikiečiu, 
britų bei prancūzų okupacinės 
įstaigos. Tuo tarpu gi pats Pt. 
Zunde, 
Lietuvių Bendruomenės

BAŽNYČIOS VERČIAMOS 
ŠOKIŲ SALĖM

“The Stars and Stripes” Pa- 
cifiko laidoj birželio 6 d. įdėjo 
žinią, kad Lietuvoje komunis
tai iš einančių į bažnyčias 
klausyti mišių reikalauja nusi
pirkti tam bilietus ir daugelį 
bažnyčių yra pavertę šokių sa
lėmis. Ginkluoti Rusijos be
dieviai stengiasi užslopinti Lie
tuvoje bet kokią tikėjimo ir 
patriotizmo apraišką. Kaune, 
laikraščio žiniomis, iš 21 baž
nyčią betikusios tik dvi ne
uždarytos. Bet mišioms iš
klausyti reikia nusipirkti maž
daug 12 dolerių vertės bilietą. 
Pajamos eina į Sovietų iždą. 
Visi vienuolynai uždaryti. Vil
niaus katedra paversta rusų 
šokių sale. Kauno Vytauto 
bažnyčia paversta grūdų san
dėliu.

*
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ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

kuris šiuo metu yra
Vo-

VOKIETIJA
• Birželio mėn. viduryje 

VLIKo Vykdomosios Tarybos 
užsienio tarnybos valdytojas 
prof. J. Brazaitis lankėsi Bo- 
nnoje ir dalyvavo antikomuni
stinės organizacijos “Volks- 
bund fuer Frieden und Frei- 
heit” konferencijoje. Jo pa
tiektą medžiagą panaudos 
spaudai ir radijo tarnybai. Mi
nėtoje antikomunistinėje orga
nizacijoje dalyvauja šešios 
valstybės.

• Dėl naujų patvarkymų 
pereinamose stovyklose vizų 
išdavimas emigruojantiems į 
JAV smarkiai sumažėjo.

ITALIJA
• Iš Romos į JAV valstybes 

išvyko kun. A. Rubšys. Ro
moje jis baigė teologijos ir šv. 
Rašto studijas.

ANGLIJA
Lietuvių organizacijų atsto

vų suvažiavimas bendruome
nės organams rinkti šaukia
mas liepos 7 ir 8 d.d.

PRANCŪZIJA
• Ministeris Jurgis Savickis 

grįžo iš Skandinavijos kraštų. 
Pakeliui jis sustojo Vokietijoje, 
Pfullingene, kur VLIKą pain
formavo apie savo kelionę.

KANADA
• Sudbury, Ont., birželio 10 

d. įvykusiame Eucharistinia
me kongrese dalyvavo ir lie
tuviai, atkreipdami visų dėme
sį savo gražiu giedojimu.

KOLUMBIJA
• Baisiojo birželio paminėji

mo proga Medelline surengta 
dailės paroda su genocido sky
riumi. Parodą organizavo dai
lininkas Juozas Penčyla.

URUGVAJUS
• įtakingas dienraštis “EI 

Dia” paskutiniu laiku vėl at
spausdino C. Veraxo kelioliką 
straipsnių, pavadindamas juos 
— “Tai, ką slepia stalinine už
danga”. Straipsniai skiriami 
dabartinei Lietuvos būklei pa
vaizduoti.

Skaitykite ir renikite lietuvišką

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos

KUR

VAI

Mkl'RAšTIS, išleistas Tčvij Pranciškonu šventųjų Metų proga, ši įdo
mi 224 psl. knyga liečia pačius aktualiausius lietuvių tautos reli
ginius ir kultūrinius klausimus. Joje yra daug beletristikos ir 
poezijos. Kainavo $2.50, parduodama—$1.00.
BAKŪŽE SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletristikos kūrinys. 
288 psl. Išleido Kultūros Institutas. Kaina $2.00.

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras. 270 psl. Kai
na $1.00.

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidinys. 576 psl. — 
$1.00.

LEKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido Kun. P. 
Juras. įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina — $1.00.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr. J. Starkus. 208 
psl. Kaina—$1.00.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A. Herlitas. 400 psl. 
Kaina $3.00.

ŠV. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE. Vysk. P. Būčys. Gausiai 
paveiksluota, kietais viršeliai virš 500 psl. Kainavo $5.00, par
duodama — $1.00.

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas Skvireckas. Iš
leido Kun. Pr. Juras. Kaina—$2.00. Audeklo apdarais—$3.00.

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Išleido Kun. Pr. Juras. Kiekvienai metų 
dienai skiriamas vieno šventojo aprašymas. Knyga paveiksluota, 
įrišta kietais viršeliais. 936 psl. Kaina — $2.00.

KRISTAUS SEKIMAS. Tomas Kempietis. Iš prancūzų kalbos vertė O. 
Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Juras, 424 psl. Kaina — $2.00.

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau. O.F.M. Išleido 
TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiekvienam norinčiam susipa
žinti su Šv. Pranciškaus gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina — 
50c.

Norintieji šias knygas įsigyti, prašomi rašyti šiais adresais:

DARBININKAS
680 Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

DARBININK AS
306 W. Bro*dw*y So, Boston 27, Mara.

FRANCISCAN FATHERS Kennebunk Port, Maine

ft
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kietijoje pirmininkas, faktirtai
IRO ir britų įstaigose nėra le- ąąąąą 11,14.4-4.4-4.4-4.11+++ M-4-4-E4-4-++ in. > 1i» n +4-4-4-4-m-»4-4-4-4. 4.4-j- 
galiai ir oficialiai regist.ruo- j 
tas. Oficialiu įgaliotiniu yra j 
įrašyta jo artima giminaitė, J 
būtent jo žmonos sesuo Bi- į 
zauskaitė, Lietuvos diplomato į 
K. Bizausko duktė, ištekėjusi į 
už britų karininko Dun. Ir to- + 
dėl dar nežinia, kaip į visa tai $ 
pažiūrės alijantų okupacinės į- Ž 
staigos. Tuo tarpu NCWC ap- J 
siėmė atstovauti BALFą. Tuo 
reikalu J. Valaitis BALFo 
centrui davė pilną paaiškini
mą fr dabar tenka laukti sku
baus BALFo centro patvarky
mo. —sn—
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TAUPI VIRĖJA:
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GEGUŽINĖ - PIKNIKAS
BIS
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Moterys iš Kauno
Pasakoja vokietė, šį pavasarį atvykusi iš Kauno į V. Vokietiją.

BADAUJANTIS KARALIAUČIUS. — BADAS VERČIĄ BĖG
TI I LIETUVĄ. — ANT VAGONO STOGO. — KAUNE GYVE
NO VIŠTIDĖJE. — GYVENIMAS KAUNE. — PARTIZANAI.

Prieš savaite V. Vokietiją 
pasiekė grupelė vokiečių mo
terų, kurios šį pavasarį dar 
buvo Kaune. Vokiečių laikraš
tis “Die Zeit” padarė su jo
mis pasikalbėjimą. Iš jo suži
nome daug įdomių dalykų apie 
Lietuvą.

Sugriautame Karaliaučiuje
Visos šios moterys yra iš 

Rytinės Vokietijos, daugiausia 
iš Karaliaučiaus. Besibaigiant 
karui, ten vyko dideli mūšiai. 
Miestą pagrindinai sugriovė. 
Atėjusi Raudonoji Armija at
nešė ‘Vaiką”. Tuoj prigužėjo 
“katiušų” ir viską sutvarkė 
pagal savo stilių. Miestą pa
vadino Kaliningradu. Su nau
ju vardu prasidėjo badas. 
Pradžioje vienas kitas gavo 
darbo. Per dieną uždirbdavo 
10 rublių. Už tuos pinigus te
galėjo nusipirkti tik mažą 
duonos gabalėlį. Bado šmėkla 
visiems grasė. Vėliau vokietes 
atleido iš visų darbų. Tada net 
miesto aikštėse matėsi lavonai. 
Niekas jais nesirūpino, kol po 
kelių dienų nuvilko policija.

Beliko tik vienintelis išsigel
bėjimas — Lietuva, apie kurią 
nuolat pasakojo, kad ten dar 
žmonės šiaip taip gyveną. Jos 
nuėjo į stotį ir norėjo patekti 
į prekių traukinį, bet rusai nu
tvėrė, sumušė ir nuvarė. Ta
čiau badas jas vėl nuvedė prie 
to paties traukinio. Slapta 
pralindo pro ratus ir iš antros 
pusės užlipo ant stogo. Tai 
buvo 1947 metais, kada Kara
liaučiuje siautė didelis badas. 
Tuomet vien į Kauną atbėgo 
apie 5000 vokiečių.

Jie nesuprato nė žodžio lie
tuviškai, bet tas nekliudė at
vykti į Kauną.

Žaliojo kalno vištidėje
Kai atvyko į Kauną, pir

miausia pastebėjo, kad ir ten 
yra daugiau rusų negu lietu
vių. Rusai mėgina gyventi 
“europietiškai”. Ji pati matė, 
kaip rusės ėjo su naktiniais 
baltiniais ir guminiais batais į 
teatrą. Lietuviai žiūri pro lan
gus, juokiasi ir siunčia jiems 
piktus žodžius. Kai pasibeldė į 
jų duris išbadėję vokiečiai pa
bėgėliai, pirmiausia jiems at
nešė valgyti.

Viešai gyventi buvo negali
ma. Jei būtų nutvėrę gatvėje, 
būtę vėl grąžinę į Karaliau
čių arba išvežę į Sibirą.

Žaliajam Kalne ji surado 
vieną lietuvių šeimą, kuri ją 
apgyvendino vištidėje. Vokie
tė sako, kad ten buvo jai ge
ra, jauku ir švaru. Ten niekas 

Po ilgos kelionės kaitriuose sanlės spinduliuose, benamė 
Korėjos mergaitė užmigo pakelėje, pasidėjusi galvą ant 
kieto akmens. Ant naftos dėžės stovinčius du butelius vyno 
ji tikėjosi pajuosianti, bet pirkėjai mažai tesiūk,

neužeidavo. Per dienas mezgė 
ir padėjo šeimininkei. Lietuvė 
šeimininkė jai vištidę išpuošė, 
prinešė baldų ir pristatė gėlių. 
Šita vienutė vokietei pasiliko 
kaip brangiausias atsimini
mas.

1949 metais vokiečiams lei
do jau pasirodyti gatvėse. 
Jiems buvo duoti pasai ir leis
ta susirasti darbo. Ji ir jos dvi 
dukros dirbo viename Kauno 
fabrike.

Gyvenimas Kaune
Fabrike uždirbdavo per mė

nesį 300 rublių. Tai yra nedi
delė suma. Už ją tegalima nu
sipirkti tik vieną suknelę. Vie
na jos dukra nusipirko pa
prastus sportinius batukus ir 
sumokėjo 40 rublių. Išeiginiai 
batai kainuoja 160 rublių, vy
riška eilutė — 1000 rublių, tai 
yra tris kartus daugiau, negu 
darbininkas uždirba per mėne
sį.

Dažnai naktimis pasigirsta 
gatvėse šūviai, kurie pavirsta 
į kulkų lietų. Viri žino, kad tai 
partizanai. Jie ateina sutvar
kyti ir nubausti tų rusų, kurie 
spaudžia ir skriaudžia žmones. 
Nors visi kalba apie juos, bet 
laikraščiai nieko nerašo.

Kiek Lietuvoje partizanų?
Apie Lietuvos partizanus la

bai dažnai kalbama Vokietijos 
spaudoje. Laikraštininkas pa
klausė, kiek Lietuvoje esama 
partizanų.

— Daug, labai daug! Nie
kas tiksliai nežino! Bet jų pil
na visur.

Daugiausia partizanai gyve
na dideliuose miškuose. Pas 
jų pažįstamą ūkininką atėjo 
naktį partizanai ir paprašė 
arklių, ūkininkas davė juos ir 
paprašė jį patį surišti, kad už
klupę rusai neįtartų jį turint 
ryšį su partizanais. Tada jis 
būsiąs nekaltas, ir visa suvers, 
kad buvo banditai užėję, jį 
jėga surišo ir arklius išsivedė. 
Po keturių valandų partizanai 
grąžino arklius ir atrišo ūki
ninko rankas, bet kažkas iš
davė, ir ūkininką nubaudė 25 
metus kalėjimo.

Kaune, kai pasirodo parti
zanai, dažnai miesto milicija 
visai su jais nekovoja. Vienos 
nuovados rūsyje buvo įrengtas 
partizanų štabas. Dažnai ne
žinoma, ar milicininkas, kuris 
budi gatvėje, nėra pats parti
zanas, ar jis su valdišku pis
toletu nenudės kokio ruselio.

Prie Kauno vienas kaimo 
seniūnas pradėjo labai patai
kauti okupantams. Naktį atjo

jo pas jį partizanai, išrengė 
nuogą, gerai įtrynė j odą drus
ką ir “atsiprašę” dingo.

Partizanų eilėse yra daž
niausiai tie, kurie nenori ke
liauti į tolimą Sibirą, geriau 
pasirenka miškus, negu Rusi
jos taigas. Pas jos šeimininke 
vakarais ateidavo kita jos kai
mynė ir jos balsu melsdavosi 
už partizanus. Jos abi turi sū
nus, ir jie visi yra partizanai. 
Pirmasis ryšys su Vokietija

1950 metais per Raudonąjį 
Kryžių pirmą kartą vokiečiai 
pabėgėliai susijungė su savo 
giminėmis. Vienos mergaitės 
motina gyveno lenkų valdo
moje teritorijoje, o tėvas Ko- 
elne. Kai ji gavo iš tėvo laiš
ką, labai nustebo. Jis rašė jai 
pasilikti ten, kur esanti. Ge
riau įsiskaičius, pastebėjo, kad 
tai buvo ne tėvo ranka rašy
tas laiškas. Rusų laiškų kont
rolė jį pakeitė.
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TREMTINIO TĖVIŠKĖS PSALMĖ

Tolimoji Tėvynės žeme, tu — mano prarastasis 
rojus!

Tu visa — vienas žaliuojantis mano tėvo sodas. 
Dievo angelų rankom žiedais nusagstytas.

Kas dieną Į tave žiūri mano Viešpaties veidas, kas 
naktį tau spindi Jo angelų akys.

Tavo pievos alsuoja gyvu džiūstančio šieno kvapu.
Tavo girios atbunda nusiprausdamos ryto saulėte

kio liepsnom ir užžsnūsta vakarais rausvųjų saulėly
džio šešėlių jūroj.

Brėkštanti aušrelė lydi tavo rasos lašą, slenkanti 
paguosti .vienišą smilgą, verkiančią tavo pajūrio pu
šynuos.

Tyliąją pasaką seka sapnuojančios tavo ežero nen
drės.

Tavo upelių banga bučiuoja skęstančią saulutę, vi
liodama į save visą tėvynės dangų.

Tavo vandens puriena juokias nekalto kūdikio 
šypsniu.

Tavo kalnai ir kloniai žydinčiais vainikais siū
buoja.

Tavo slėniais ir pakalnėm srūva nesibaigiančio 
mano ilgesio upė...

*
» ♦

Tavo oras banguoja žaidžiančio drugio sparnu, 
plaukia praskristuoju kregždės taku, tvaska pirmojo 
vieversėlio daina.

Tavo Šventovių bokštuos suskambusi vakarinė 
giesmė sklinda nakties ūkanom iki sumirksi aušrinė 
žcaigždutė.

Tik pas tane galėjau vaiko džiaugsmu pasakytis 
— Mama, žiūrėk, debesys deimantais lyja!

—Tavo takeliuos paliko mano mylimosios kojom 
išminti pėdsakai...

* \
* *

Visą pavasari atneša vienas tavo ramunėlės žiedas.
Vasaros sapnais užliuliuoja viena tavo mėlynosios 

rugiagėlės akutė.
Rudens rauda pravirksta vienas žarija sutviskęs 

tavo beržyno lapas, viena vystanti tavo gluosnio ša
kelė...

—Atskrisk, viena mano tėviškės žiemos snieguo
le, ir pavaduok mano namų laiptuose paliktąją saulę!

—Papūsk, rytų vėjeli, ir atnešk vieną auksinę 
dulkę nuo mano mylimosios išvaikščioto tako...

Algis Žilvytis

SUSIRŪPINO V. VOKIETI
JOS JAUNIMU

* Vakarų Vokietijos vyriau
sybė paskyrė 53 milijonus DM 
vokiečių jaunimui. Pagal pia
ną jie bus padalyti įvairiems 
reikalams. Pirmiausia bus į- 
kurti bendrabučiai, kur jauni
mas galės mokytis ir auklėtis. 
Daug pinigų skiriama ir tarp
tautiniam jaunimo pasikeiti
mui. Tolimesni planai bus pa
rengti ir jiems bus paskirtos 
naujos sumos. “Jaunimo rū
pesčiai”, — pareiškė ministe

Šių metų pradžioje jiems 
leido iš Lietuvos keliauti į sa
vo kraštus. Važiavo per Ryt
prūsius, kur visi laukai dar 
nedirbami, kur rudyje patran
kos, palikusios dar iš praėju
sio karo. Lenkų valdoma sritis 
atrodanti geriau.

Didesnė jų dalis pasiliko 
Rytų Vokietijoje. Tik keliom 
iki šiol tepavyko pasprukti į 
Vakarus. Jos gavo leidimus. 
Sovietų valdininkai dar įsakė 
joms girti “raudonąjį rojų.” 
Pasiekusi laisvą V. Vokietijos 
kraštą, viena iš džiaugsmo ap
siverkė. Kai norėjo nusišluos
tyti ašaras, savo rankinuke 
pastebėjo raštelį. Ten Sovietų 
valdininkai buvo įdėję “drau
gišką” propagandos laiškelį: 
“Mes sveikiname didžiausį vo
kiečių tautos draugą Juozą 
Staliną. Mes sveikiname gar
bingą Raudonąją Armiją.
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rijos atsakingas referentas, 
— “yra svarbiausi uždavi
niai.”

VIENINTELĖ GALIMYBĖ
Drezdeno (Rytų Vokietija) 

mokyklos keturi studentai už 
formalines tendencijas mene 
turėjo “atgailoti.” (Sovietai 
kovoja prieš formalizmą me
ne). Kad jie parodytų Ištiki
mumą politiniam režimui ir 
pasitaisytų iš “klaidų”, profe
soriai liepė piešti Saksonijos 
ministerio pirmininko Max 
Seydeuitz portretą.

SVEIKINTINAS 
NORAS

Vieną dieną pas mane užėjo 
jaunuolis. Nedrąsiai jis atsisė
do ir truputį varžėsi, pradėda
mas kalbą.

Pagalvojau, kad jis biznie
rius ar agentas. Tuoj siūlys 
kokią mašiną ar baldą.

Tačiau jis nepriklausė tai 
grupei. Ne! Net nieko bendro 
neturėjo. Jo klausimas buvo:

— Kaip išmokti lietuvių 
kalbos? Baigiu anglišką mo
kyklą, bet jaučiu, kad lietu
viškai gerai nemoku.

Kodėl jis atėjo ir taip prabi
lo? Jis kalbėjo tikrai gražia 
kalba, be jokio angliško ak
cento. Jis norėjo daugiau ži
noti. Apgailestavo, kad nega
lėjo baigti lietuviškos gimna
zijos. Štai ir reikia jam, kad 
lietuvių kalbos mokėjimas pri
lygtų bendram išeitam kur
sui!

Tai didžiai sveikintinas pa
siryžimas! Tegu visi jaunuo
liai. kurie išeina angliškas mo
kyklas, pagilina savo žinias: 
susipažįsta su lietuvių litera
tūra, išmoksta savo mintis 
laisvai reikšti žodžiu ir raštu.
- Bet kaip? Niekur nerasime 
tokių mokyklų, nepadės- nei 
vieni šeštadieniai, kur susiren
ka jaunimas keletai valandų. 
Reikia pačiam griebtis dar
bo.

Pirmiausia tam jaunuoliui 
patariau pagrindinai susipa
žinti su gramatika ir sintak
se. Paskui — rašyti. Tik ra
šant įprantama laisvai savo 
mintis reikšti. Geriausia rašy
ti dienoraštį, mažus rašinėlius. 
Vėliau juos duokit paskaityti 
kokiam lietuvių kalbos moky
tojui. Tikrai nė vienas jų ne
atsisakys jaunuoliui padėti.

Dar r- neužtenka nedaryti

Būdamas Washingtone, Vyčių pirm. A. Vasiliauskas uždėjo 
vainiką ant Nežinomo Kareivi o kapo.

gramatikos ar sintaksės klai
dų. reikia dar mokėti gražiai 
savo mintis išreikšti, reikia 
turėti savo stilių. O jis pasi
savinamas ne taip greitai.

Šalia ralymo reikia skaity
ti mūsų autorius, pirmoje vie
toje stilistus. Tad visiems čia 
rekomenduočiau Antano Vai
čiulaičio raštus. Skaityti rei
kia pamažu, sustojant ties 
kableliais ir pagalvojant, ko
dėl čia jie: reikia pasisavinti 
retesnius žodžius.

Tai sunkokas ir ilgokas dar
bas. Bet kas gi gali atsilaikyti 
prieš .jaunuolio užsidegimą. 
Niekas! Reikia tik nereti, ir 
jis visa padarys!

Moky to jas

POPIEŽIUS PASVEIKINO 
ATEITININKUĄ

Birželio 11 d. J. E. Cleve- 
lando vyskupas Edvvard F. 
Hoben per vietos ateitininkų 
dvasios vadą kun. K. širvaitį 
prisiuntė At-kų Federacijai 
laišką, kuriame jis rašo, kad 
jam esąs didelis džiaugsmas 
perduoti ateitininkijai jos 40 
metų jubiliejaus proga popie
žiaus Pijaus XII sveikinimus 
ir apaštališkąjį palaiminimą. 
Kartu Clevelando vyskupas 
prijungia ir savo sveikinimus, 
kad Federacija išsaugotų vi
sas krikščioniškas tradicijas 
lietuvių tarpe.

Moksleivių stovyklos
Birželio 30 d. prie Chicagos 

pasibaigė septynių dienų 
moksleivių ateitininkų stovyk
la. Jai vadovavo kun. Juršė
nas, T. Gurevičius, SJ, ir P. 
Aleksandravičius.

Rugpiūčio 23 d. prasidės ki
ta moksleivių ateitininkų sto
vykla Marianapoly, Thomp- 
son, Conn. Ji truks taip pat 
septynias dienas. Rugpiūčio 25 
d. numatomas Mindaugo krik
što ir Pijaus X minėjimas, o 
taip pat literatūros bei muzi
kos vakaras.

L.S.B. SKAUTININKŲ 
ŽINIAI

Visų laipsnių L.S.B. skauti
ninkai, kurie neturi ryšio su 
vienetais, prašomi regis
tracijos reikalams atsiųsti sa
vo adresus L.S.B. Vadijon, 346 
Dorchester St., So. Boston, 
Mass.

• psktn. T. Naąinionis 
Skautininkų Skyriaus Vedėjas

Iš L VYČIŲ VEIKLOS
Liet. Vyčių centro valdybos 

pirm. Al. Vasiliauskas sekma
dienį, gegužės 27 d. lankėsi 
Washingtone, D. C., kur at- 
stotvavo Liet. Vyčių organiza
ciją žuvusių karių pagerbime. 
Dalyvavo bendrose šv. mišio
se (Memorial Mass) ir L. Vy
čių organizacijos vardu padėjo 
vainiką ant Nežinomo Karei
vio kapo (Wreath at Tomb of 
Unknovvn soldier).

Pagerbime buvo kviečiamos 
dalyvauti visos Amerikos ir 
viso pasaulio katalikiškos or
ganizacijos. Dalyvavo 110 kat. 
organizacijų atstovai.

Po žuvusių karių pagerbimo 
ceremonijų L. Vyčių pirminin
kas aplankė vietinę lietuviu

ŽYGIAI
LAIMĖJO KONKURSĄ

L.R.K. Federacijos Kat. Ak
cijos buvo paskelbtas konkur
sas tema “Kodėl aš džiau
giuos, būdamas katalikas.” 
Pirmąją šio konkurso premiją 
laimėjo brooklynietė Danutė 
Mikulskytė.

Ji yra tremtinė, prieš porą 
metų atvažiavusi su tėvais į 
JAV-bes. Lankė Apreiškimo 
parapijos mokyklą ir šiemet

D. Mikulskytė

ją baigė. Dešimt geriausiai 
baigusiųjų turi teisę be egza
minų stoti į aukštesniąją mo
kyklą. Jų tarpe ir Danutė Mi
kulskytė.

Birželio 24 d. per mokyklos 
baigimo iškilmes L.R.K. Fede
racijos pavestas Apreiškimo 
parapijos klebonas Brooklyne, 
kun. N. Pakalnis, jai įteikė 
pirmąją premiją — 100 dol. 
vertės U. S. Saving Boną.

LIETUVIAI PAKVIESTI I
pasaulinį: skautų

STOVYKLĄ
Lietuvos skautai yra pa

kviesti ir rengiasi 7-jon Pa- 
saulinėn Skautų Jamboree. 
Šis sąskrydis bus rugpiūčio 
mėn. Salzkammergut srityje 
— Austrijos Alpėse. Lietuvos 
skautus tenai atstovaus Auš
ros tunto skautai iš 16 Vasa
rio gimnazijos Diepholze, Vo
kietijoje. Jie dabar energin
gai ruošiasi šiam uždaviniui. 
Jų kelionei ir išrangai pa
remti Lietuvos Skautų Broli
jos Vadija visuose kraštuose, 
taip pat ir J. A. V-bėse tel
kia Jamboree fondą.

Lietuvos Skautų Brolijos 
Vadija kreipiasi į visus savo 
bičiulius, kad paremtų šį 
skautų žygį ir įsirašytų į 
Jamboree Fondo Rėmėjų la
pus. Tokius lapus turi kiek
vienos vietovės lietuvių skau
tų vienetai. Jei apylinkėje ne
būtų tokio vieneto, aukas pra
šoma siųsti tiesiai JF iždi
ninkui adresu: Liudas J. Kon
čius, 328 E St. Boston 27, 
Mass. Jamboree Fondo Rėmė
jų lapai bus įrišti į JF Rėmė
jų Knygą, o įsirašę asmens 
gaus padėkos laiškus iš pačios 
Jamboree Alpių atkalnes.

JAUNUČIAI VEIKIA
CIevelandas. Ohio. — M. 

Mikalauskienės organizuojami 
jaunučiai birželio 3 d. lietuvių 
salėje turėjo antrą savo susi
rinkimą, kuris buvo daug 
gausesnis nei pirmasis. Jį pra
vedė S. Laniauskas. Pabaigoj 
pažaista ir tautinių žaidimą.

organizaciją “Amerikos Lietu
vių Organizaciją” (American 
Lithuanian Societv). Wash«- 
ingtono lietuviai maloniai sve
čią priėmė, supažindino su dar 
nematytomis miesto įžymybė
mis ir palydėjo į aerodromą. ,

Vokiečių studentai kreipėsi į 
Jungtines Tautas 

Darmstadto aukštosios tech
nikos mokyklos studentai ir 
profesoriai Jungtinėm Tautom 
atsiuntė raštą, kuriame reika
laujama kuo greičiausiai nu
bausti visus karo kurstytojus 
ir nusikaltėlius prieš žmoniš
kumą pagal Niurnbergo pa
vyzdį. nes kitaip nebūsią pa
saulyje taikos.< X — — - - J
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• Prof. Pr. Padalskis bir
želio 20 d. buvo pakviestas 
Cleveland Advertising Club 
pietums Statler viešbutyje, 
kur kalbėjo apie Sovietų Rusi
ją ir jos silpnybes. "The Cle
veland Press” atpasakojo jo 
kalbos pagrindines mintis, o 
o apie autorių pabrėžė, jog jis 
buvęs bolševikų pasmerktas 
mirti už pogrindžio 
veikimą.

• Kun. Tamulis 
Michigan Valstybės 
Įėjimo kapelionu, 
pas jį mokosi katalikų tikėji
mo 40 nekatalikų kalinių. 
Kun. Tamulis gimęs Anglijoje, 
augęs ir studijavęs Lietuvoje, 
apkeliavęs beveik visą pasau
lį.

• Omaha, Nebr. — Šv. An
tano parap. bažnyčioje 17 bir
želio, buvo įmūryta paminkli
nė marmuro lenta Sibiro 
tremtiniams paminėti. Teks
tas užrašytas lietuvių ir ang
lų kalbomis. Lenta gauta Jau- 
degio rūpesčiu.

• Chicagos liet, skautą sto
vyklos atidarymas bus liepos 
4 d.

• Žurnalistas J. Cicėnas, 
gyv. Omaha, Nebr., dirba 
skerdyklose, tačiau visą savo 
laisvą laiką paveda spaudai, 
ne tiktai rašydamas laikraš
čiams, bet ir platindamas juos 
ir knygas, tam tikslui net at
lankydamas tautiečius jų na
muose.

• Akademinis skautu jauni
mas, vadovaujamas sk. B. 
Kvyklio, atlankė Notre Dame 
universitetą, kurį jie apžiūrė
jo minimo universiteto prof. 
St. Kolupailos globoje.

• Žuvo Petras Aikšnoras, 
tarnavęs JAV kariuomenėje’ 
Korėjoje. Jis buvo baigęs 
rianapolio kolegiją.

• Liūtas Grinius, buv. 
zidento sūnus, išrinktas 
cagos lietuvių skautų studentų 
pirmininku. Šiuo metu jis 
stengiasi suorganizuoti specia
lią lietuvišką parodą.

• Jurgis B. Zlatkus baigė 
New Yorko miesto universite
tą ir gavo pedagogikos moks
lo bakalauro laipsnį. Jis yra 
antrojo pasaulinio karo vete
ranas.

patri jotinį

paskirtas 
vyrų ka- 

Šiuo metu

Ma-

Pre-
Chi-

svarstyta lietuviško 
judėjimo reikalai, 

pradėti jungti mūsų 
sportiniam veikimui.

Paremia rezoliucijas
Lietuvos kančių minėjimo 

proga buvo priimtos reikšmin
gos rezoliucijos Lietuvos ir 
lietuvių gynimo reikalu. Jos 
buvo išsiųstos Vyriausybei ir 
atitinkamoms įstaigoms. Ga
vėjai patikrino, kad bus vis
kas daroma, kad lietuvių ir 
Lietuvos reikalai teisingai bū
tų ginami.

Sujudo sportininkai. Birže
lio 17 dieną, vyčių susirinkime 
plačiai 
jaunimo 
Nutarta 
jaunimą
Tuo tikslu sudarytas branduo
lys: vyriausiu sporto vadu su
tiko būti V. Vidugiris, 1529 
S. 2nd St.. Vyrų sekcijos ve
dėju K. Kazlauskis, 230 Moun- 
tain St., Mergaičių sporto va
dove H. Major, 3340 Edgmont 
St., sekretorė H. Serčevičiūtė, 
2306 E. Allegheny Avė., ir A- 
lice Žemaitaitis, 1526 S. 2nd 
St., reikalų vedėja. Sportinin
kai jau registruojasi ir dar šią 
vasarą pradės sportinį veiki
mą. Manoma, kad šalia sporto 
jaunimas plačiai varys ir kul
tūrinį - lietuvišką veikimą.

Sėkmingas piknikas, šv. Ka-

zimiero parapijos Joninių Pik
nikas praėjo labai sėkmingai. 
Piknike dalyvavo daug Jonų 
ir visi galėjo pasilinksminti. 
Rengėjai didžiai dėkingi vi
siems darbininkams, kurie 
taip uoliai dirbo, kad šis pa
rengimas pasisektų.
Gaubę vedybinės sukaktuvės

Kazimieras ir Julija Gaubai, 
5337 Chestnut St., birželio 27 
d. minėjo savo 25 metų vedy
binę sukaktį. Pamaldos buvo 
bažnyčioj. Abudu jubilijatai, 
sūnus Kazys ir artimieji pa
dėjo džiaugtis švente.

Birželio 24 dieną ištekėjo jų 
duktė Julija už Antano Gres- 
kovičiaus.

Serga Podžiūnas. Jurgis Po- 
džiūnas, 324 Earp St., pirmo
jo karo veteranas, daug per
gyvenęs ir nukentėjęs,
niai sunkiai susirgo. Jis dabar 
patalpintas Navy Hospital, 
kur taiso savo pašlijusią svei
katą. Linkime ligoniui sveika
tos.
Vyčių piknikas. Lietuvos vy

čiai liepos 15 d. Mikolaičio so
de rengia didžiulį savo išvažia- 
vimą-pikniką Piknike bus 
pravesta ir šokių varžybos ir 
bus duodamos dovanos. Lau
kia visų.

Atvyko atostogų
Iš Miami, Florida, atvyko 

pas tėvelius H. A. Plekavičius, 
jų dukrelė ir žentas K. S. Jo
nės su dukrele Katherina. K. 
S. Jonės Cambridge svečiuosis 
keletą savaičių. Taipgi svečia
vosi pas tėvelius F. Baigus jų 
sūnus Pranas su žmonele. Bai
gai gyvena Tampa, Floridoje.

Pagerbtas parapijos choras
Prieš kurį laiką Katalikų 

Klubo patalpose buvo sureng
tas bankietas mūsų parapijos 
chorui ir jo vadui muzikui M. 
Karbauskui pagerbti. Bankie
tas puikiai pavyko, nes visi 
parapijiečiai laikė sau už pa
reigą remti tą parengimą ir, 
tuo būdu visi turėjo progos 
išreikšti dėkingumą choris
tams už jų puikų durbą. Ban- 
kieto programą išpildė patys 
choristai, ypatingai gražiai su
dainavo duetą A. Kantrimas 
ir V. Jankauskaitė.

Pavykusi gegužinė
Birželio 10 d. Brocktone 

Romuvos parke, Camb. lietu
vių Katalikų Klubas surengė 
gegužinę. Ners oras buvo šal
tas, bet publikos prisirinko 
gausiai, kas padarė parengi
mą sėkmingą ir pelningą.

Pasveiko Nausėdų sūnelis
Lietuvos aviacijos kpt. J. 

Nausėdos sūnelis — Benito, 
smarkiai sirgęs plaučių užde
gimu — pasveiko. J. Nausėda 
su šeima atvykęs iš tremties 
apsigyveno 
ba medžio 
je.

Cambridge ir dir- 
apdirbimo įstaigo-

Įeit. J. Eidimtas

nese- Atostogauja
M. Bendikienė šiuo metu a- 

tostogauja Chicagoje pas savo 
gimines ir draugus. Iš Chica
gos M. Bendikienė vyksta 
nadon ir New Yorkan.

Atvyko
šiomis dienomis New Yor- 

kan atvyko buvęs Lietuvos 
kariuomenes vyr. Įeit. J. Ei- 
dimtas. J. Eidimtas tuoj at
vyko į Cambridge atlankyti 
savo brolį — Petrą, kuris ir
gi yra atvykęs iš tremties. J. 
Eidimtui labai patiko 
ridge ir jis mano čia

Birželio 3 d. Bostone įvyko 
metinis Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų kongregacijos rėmėjų 
seimelis. Seimeliu susirinko 
mūsų prietelių atstovai. Jie 
išklausė pranešimo, kas kon
gregacijos per šiuos metus bu
vo nuveikta. Patys atstovai 
pranešė, kas jų kolonijose į- 
vyko vienuolyno reikalams 
paremti. Kun. S. Yla ir Dr. 
A. Šidlauskaitė savo gražiomis 
paskaitomis atstovams prida
vė naujų jėgų ir stipresnį no
rą tęsti gražų darbą. Išklausę 
paskaitų, labdariai pajuto, kad 
jiems patiems nebuvo užtekti
nai aišku, kad jų pastangos 
Dievo akyse buvo didesnės 
reikšmės ir vertės, o mūsų lie
tuvių bendruomenei daug nau
dingesni negu tai jiems pa
tiems išrodė.

ir kasdieninėse maldose mes 
prašome Viešpaties atmokėti 
amžinuoju gyvenimu visiems, 
kurie dėl Jo vardo mums ge
rą daro.

Nukryžiuoto Jėzaus seserys 
Motina Ligorija

Ka- Mirimai

PITTSBURGH, PA.
Lietuviai televizijoj

Tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimas, įvykęs Pittsbur- 
ghe, atkreipė dėmesį ir ame
rikiečių spaudos bei visuome
nės. Lietuvių eisena gatvėmis 
praeitą pirmadienį buvo rodo
ma ir per Pittsburgho televi
zijos stotį. Pittsburghiečiai 
tuo - džiaugiasi, nes tai gana 
nemažas lietuvių laimėjimas.

Sėkmingas vyčių piknikas
Birželio 24 d. — Joninėse— 

Lietuvių Ūkyje įvyko seniai 
lauktas Pittsburgho vyčių ra
dijo piknikas, kuris neapvylė 
nei rengėjų nei svečių. Pikni
ke dalyvavo per 400 lietuvių, 
vyčių radijo programos rė
mėjų ir klausytojų. Svečių 
dalyvavo iš Clevelando ir Day- 
tono. Pittsburghiečius savo at
silankymu gražiai pradžiugino 
didelis new kensingtoniečių 
lietuvių būrys. Vakare buvo

j Telefono: EV 7-7411
| KLEEN KOL COAL CO.

| LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
j Anglys, Coke ir Aliejus
i 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. T.

M Gyvenimo vieta
65-43 Grand Avė. Maspeth, N. Y.

Tel. TWining 4-8087

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠT.ADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

išpildyta trumpa programėlė 
prie tradicinio Joninių laužo. 
Ta proga “radijo dėdei” Vyt. 
Jucevičiui akordeonu vedant, 
dalyviai sudainavo visą eilę 
lietuviškų dainų. Laimingajam 
pikniko dalyviui buvo įteiktas 
radijo aparatas, kurį vyčiams 
pikniko proga padovanojo se
nas vyčių veikėjas South Side 
biznierius V. J. Kraužlys. Sis 
piknikas šiais metais Pittsbur- 
ghe buvo pats didžiausias ir 
tai rodo jog lietuviškoji Pitts
burgho visuomenė noriai re
mia vyčius ir jų radijo prog
ramą. Be moralinės paramos 
piknikas vyčiams davė ir gra
žaus pelno, kuris skiriamas 
radijo programai didinti ir to
bulinti.

Pikniko rengimo komisijai 
vadovavo ir pačiam piknikui 
“bosavo” 62 kuopos pirm. inž. 
Ant. Mažeika ir apskr. Lietu
vos reikalų komisijos pirm. E- 
lena Girdytė.

ALT susirinkimas
Birželio 26 d. Lietuvių Pi

liečių svetainėje įvyko Pitts
burgho lietuvių Tarybos posė
dis, kuriame buvo tariamasi 
artėjančio ALTo antrojo pik
niko reikalais. Visi lietuviai iš 
anksto raginami tame piknike 
dalyvauti, nes tuo būdu bus 
prisidėdama prie lietuvių lais
vės kovų finansavimo.

J. Virpša

Mokyklos užbaigimas
Šiais metais N. P. parapijos 

mokyklą baigė 11 mokinių. 
Graduantai atsiveikindami su 
mokykla, birželio 17 d. bend
rai su visomis 8 klasėmis, iš
pildė parapijos svetainėje pro
gramą. Prieš tai, mokiniai bu
vo pastatę vieną iš geriausiai 
pasisekusių vaidinimų, būtent, 
“Fatimos Apsireiškimai”. Pub
lika pageidauja, kad šis veika
las būtų ateityje pakartotas. 
Graduantams parapijos klebo
nas P. J. Juškaitis surengė 
vaišes prie Nantasket maudy
nių.

CLEVELAND. OHIO

Camb- 
jsikurti.

Jonas 
birželio

Birželio 17 d. mirė 
Tamulynas. Velionis 
20 d. iš N. P. bažnyčios, palai
dotas Mt. Benedict kapuose. 
Nuliūdime likosi 3 sūnus, bro
lis Juozas, 
minės.

anukai ir kiti gi-

Birželio 21 d. mirė Dominin
kas Kanišauskas. Velionis bir
želio 23 d. iš N. P. bažnyčios 
palaidotas šv. Povilo kapuose 
Arlingtone. Nuliūdime liko 
žmona Elzbieta; reiškiame už
uojautos. Abiem velioniams 
paskutinį patarnavimą suteikė 
A. Owirka. Jo koplyčioje abu 
velioniai buvo pašarvoti.

A. D.

Birželio 23 d. laivu ‘General 
Blatchford” atvyko į New 
Yorko uostą:

Barvydas, Stasys.
Eudriukaitienė, Maria.
Gataveckas, Jurgis. 
Grubliauskas, Vytautas.
Jacienė, Filomina, Matilda, 

Rimantas J., Jūratė O.
Juška, Adelija, Adelija, Jo

nas.
Marchertas, Henrikas, Otili

ja, Irena, Henrikas A., Gedi
minas S.

Naidičius, Juozas.
Mitinienė, Antanina.
Pitkunigis, Vilius. 
Puchalskienė, Wilhelmina. 
Rupeika, Jonas.
Šova, Drasutis.
Staras, Alfredas.
Vaitaitis, Vytautas.
Viskaras, Helena.
Vaitaitis, Kostas, Karolina.
Žukauskas, Vladas.

LAWRENCE, MASS

kitų 
kurių 
sumi-

Gražiai Moterų Arkibrolijos 
rūpesčiu papuoštoje salėje 
vaišės praėjo labai geroje nuo
taikoje. F. A. Kr.

Labdarybės piknikas
Šių metų liepos (July) 8 d.,

1 vai., Haverhill, Lawrence, 
Lowell (Mass.) ir Nashua (N. 
H.) tremtiniai rengia pikniką 
su įdomia programa. Bus cho
ras, duetai, solo ir lietuviški 
senoviniai šokiai. Be to, gros 
puiki kapela.

Visas pelnas skiriamas Diep- 
holzo (Vokietijoj) lietuvių 
gimnazijai paremti. Tad tiki
masi, kad visi lietuviai parems 
šį kilnų tikslą.

Piknikas bus Lavvrence Lie
tuvių Tautiniame Parke, prie 
Lowell-Lawrence kelio (North 
Lovvell St.)

Esant ir blogam orui, pa
rengimas vyks ten pat parko 
didelėje gražioje salėje.

dr. A. šidlauskai- 
rėmėjų atstovams, 
atvykę į šį seime- 
rėmėjams, kurie

Nukryžiuoto Jėzaus seserys 
šiuomi reiškia didį dėkingumo 
jausmą visiems mūsų kongre
gacijai gerą darantiems: vi
siems kun. klebonams ir jų 
pagelbininbams vikarams tei
kiantiems mums tikrai tėviš
kos paramos, ypač kun. Vir- 
mausk'ū, kurio parapijoje įvy
ko šių metų seimelis, prel. P. 
Jurui už visus rūpestėlius sei
mą bure, giant etc., dėkojame 
brangiems prelegentams kun. 
St. Ylai ir 
tei; visiems 
kurie buvo 
lį; visiems
kolonijose daug pasidarbavo, 
kad mūsų kongregacijos var
gelius palengvintų; Bostono 
lietuvių piliečių klubui ir jo 
pirm. adv. Grigaliui, kurie rė
mėjų seimeliui suteikė be at
lyginimo savo gražią salę; vi
siems ir visoms, kas tik vieno
kiu ar kitokiu būdu parodė sa
vo prietelystę ir meilę mūsų 
vienuolynui, mūsų darbams ir 
pastangoms. Dėkojame mes, 
vienuolės, o Dievas nepamirš 
ir tų, kurių geros širdies nie
kas nepastebėjo ir niekas 
jiems nepadėkojo, ypač už jų 
Dievui meilų “našlės skati
ką”.

Kas mėnuo vienuolyne yra 
laikomos mišios už labdarius

Birželio 27 d. laivu “Gene
ral Stewart” atvyko į New 
Yorko uostą šie lietuviai 
tremtiniai:

Aušiūra, Jonas, VVilhelmine.
Bertasius, Jonas, Ona.
Bielevičius, Kazys.
Juška, Pranas, Stefanija, 

Valė, Elė.
Kincinas, Romualdas, Lydi- 

ja, Christina, Romualdas.
Kombarskis, Karolis.
Kudirka, Feliksas, Magdale

na, Dalia, Laima, Ramutė.
Mikulis, Juozas.
Stunzenas, Leonas, Martha 

E., Algird K., Raimundas L.

• H. Žemelis, Rochesterio 
lietuviškų radijo valandėlių 
steigėjas ir jų ilgametis vedė
jas pasitraukė iš tų pareigų. 
Jam buvo suruoštos birželio 
23 d. išleistuvės, kurių metu 
įteikta dovanų graži knyga.
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Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuojama iš stiprios Braddocko radio stoties

WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF LITHUANIA, 2211 SARAH ST., 
PITTSBURGH 3, PA.
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LietuviŲ Radijo Draugijos
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MIELAI KVIEČIAME PRALEISTI ATOSTOGAS KALNUOSE

BUTAUSKU CKYJE. kurio apylinkės labai gražios, kalnų oras nepaprastai 
sveikas. Jūs čia rasite tikra poilsį ir džiaugsmų.

Erdvūs, su visais [>atogumais kambariai, labai skanūs ir įvairūs valgiai, 
pagaminti iš savo ūkio produktų: pieno, kiaušinių, daržovių, vaisių etc.

Kas mėgsta žaidimus ir pramogas, čia ras Ping-Pong, Badminton, 
Television.

Butauskų ūkis 5 minutės nuo Torrington. Conn.. miestelio.
Čia priimam vasarotojai: birželio, liepos, rugpjūčio. rugsėjo mėnesiais. 
Vietos užsakomos iš anksto savaitei iki šeštadienio 12 vai. po pietų. 
KAINA priienama ir pigi: asmeniui 28 dol. už savaite.
Iki malonaus pasimatymo BUTAUSKU CKYJE, kurio adresas:

Amerikos Lietuvių Taryba 
liepos 8 d. ruošia pikniką— 
gegužinę 2295 Green Rd. Pra
džia 2 vai. p. p. Programoje 
šokiai ir gausus bufeftas. 
Grieš Al. Nemanio orkestras, 
įėjimo mokestis 50 cnt. Val
dyba kviečia visus atsilankyti.

Mirė
Brazaitienė. Liko nu
vyrąs Jurgis Bra- 

dvi dukterys ir keturi

Ona
liūdę 
zaitis, 
sūnūs.

Annette Sumakarienė. Liko 
liūdinti vyras Albertas, 
nūs, duktė ir anūkai.

Karolis Zagūnas. Liko
liūdusi žmona Amalija ir 
sūnūs.

sū-

nu- 
du

MRS. R. B U T A N
RFD 1, Mountain Rd. Torrington, Conn.

k Torrington

Yra labai laimingų
Ign. Visockis birželio 23 d. 

iš B. Co. laimėjo tūkstanties 
dolerių vertės deimantą ir iš 
Chrysler firmos naują 1951 
metų automobilį “Dodge”.
Šv. Jurgio parapijos piknikas 
įvyks liepos 15 d. Twinsburgh, 
Ohio, Sakalų sode.

Atlaikė pirmąsias šv. mišias
Naujai įšventintas kun. Pet

ras V. Krančius (Kranch) 
MIC, birželio 24 d. laikė pir
mąsias iškilmingas šv. mišias 
šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioje; jam asistavo prel. P. 
M. Juras, kun. Brazauskas, 
MIC, kun. Rameika, MIC, ir 
klerikai marijonai. Tai dienai 
pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. Brazauskas, MIC. Daly
vių buvo pilna bažnyčia. Iš 
žymesnių asmenų matėsi Tė
vų Marijonų provincijolas 
kun. J. Jančius, teisėjas John 
J. Darcy su žmona, kongres- 
monas Thomas J. Lane su 
žmona, adv. Thomas Watman 
su šeima, adv. John Burke, 
adv. Vincent O’Sullivan su 
žmona, du broliai Joseph ir 
Francis O’Rielly, chirurgai ir 
gydytojai, ir daugumas 
įžymesnių asmenybių, 
vardų nėra galimybės
nėti. Visi gėrėjosi įspūdingom 
pamaldom ir gražiu šv. Cecili
jos choro giedojimu, kuriam 
vadovauja muz. A. Šimkus.

Po pamaldų primicijanto tė
vai suruošė pietus. Laike pie
tų kongresmanas Thomas J. 
Lane pasakė kalbą. Džiaugėsi 
šv. Pranciškaus parapijos 

• veikla ir nesigailėjo kompli
mentų visiems parapijiečiams, 
o ypatingai prel. P. Jurui, ir 
primicijanto tėvui.

5 vai. vakare, atkalbėjus 
rožančių, primicijantas suteikė 
palaiminimą šv. sakramentu, 
o po pamaldų visi rinkosi j 
parapijos salę. į primicijanto 
pagerbimo vakarienę, kurią 
suruošė parapija, vadovaujant 
ALRK Federacijos skyriui.

Vakarienės metu kalbėjo 
prel. P. M. Juras, kun. P. Vir- 
mauskis, J. Jančius, MIC, V. 
Paulauskas, A. Janiūnas, dr. 
J. Leimonas, prof. A. Vasi
liauskas, F. A. Krancevičius. 
ir pabaigoje pats vakaro kal
tininkas kun. P. Krančius. 
Laike programos Jurgis Li
sauskas ir Pranė Suslavičiūtė 
sudainavo kelias daineles.

Kalakutų vakarienę davė 
jaunas lietuvis pramonininkas 
Zolobas..

BRIDGEPORT, CONN.
Mirė Juozas Bučinskas

Vienas pirmųjų parapijos 
aukotojų ir iki mirties ištiki
mas jos narys, ilgametis baž
nyčios kolekotrius, uolus įvai
rių parengimų 
Juozas Lučinskas 
palaidotas birželio 
Jurgio parapijos
dalyvaujant dideliam 
artimųjų, draugų ir parapijie
čių.

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

8ESTADIENIAIS 2 VAL. POPIET. —WWRI, 1600 kc

darbininkas 
iškilmingai 

20 d. iš šv. 
bažnyčios, 

būriui

W. Deerfield, Mass.
A. a. Ieva Ardzavičienė 

mirė birželio 15 d., palaidota 
birželio 19 d. po iškilmingų 
pamaldų šv. Trejybės bažn. 
Kalvarijos kapinėse.

Velionė buvo gimusi
metais rugpiūčio 3 d. Lietuvo
je. I JAV atvyko prieš 53 
metus. Visą laiką buvo labai 
uoli katalikiškų draugijų vei
kėja ir labdarė. Te Dievas 
duoda jai amžiną ramybę.

1872

• Danutė

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės

šokiai, ir t.t. Vestuvės,

STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JUZA VIT AS V. UBAREVICIUS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

495 GRAND

J. P. GINKUS 
Direktorius

įSaladžiūtė, pulk. / 
‘ ‘rželio VSaladžiaus duktė, birželio j 

mėn. baigė Rochesterio uni- £
versitetą.

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—A
J 

"Lietuvos Atsiminimų" į 
RADIJO VALANDŲ į

šeštadieniais, 4:45 - 5:80 p. p.^ 

Stotis WEVD—1330 ldl. 5000 w J
K

JOK. J. STUKAS, Dir. ’ 

1264 White St., HiUside, N. J. \

Tel. WAverly 6-3325 !
SAVI, PAS SAVUOSIUS! j
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ŠA A T A I
Veda K. Merkta —

pirmas CMa- 2300 prasideda JAV meisterių 
klasė. Reikia laukti, kad Taut
vaiša tvirtai įžengs į JAV 
meisterių klasę, kurioje tėra 
tik 29 JAV žaidėjai.

• Kanados pirmenybės nu
skirtos Vancover (British Co- 
lumbia) nuo rugpjūčio 26 iki 
rugsėjo 1, 1951. Kanados pir
menybių laimėtojas automa
tiškai jeina į tarpzonines pa
saulio pirmenybes 1952 d.

Turime daryti viską, kad 
šiose Kanados pirmenybėse 
dalyvautų žymiausias Lietu
vos meisteris Povilas Vaitonis, 
Hamilton, Ont.

Vaitonis 1950 m. laimėjo 
Ontario provincijos pirmeny
bes.

gu> pimeRyMee. Paskutinė 
Tatrtvaišos priešininkas Good- 
man atsisakė nuo lošimo ir 
taškas atiteko Tautvalšai be 
kovos. Dabar mtisų meisteris 
Tautvaiša, turėdamas 16-2 
tampa Chicagos pirmenybių 
nugalėtojas? Nieks jo pavyti 
nebėgai, nors yra žaidėjų, ne- 
silošusių po 4-5 partijas.

Antroji vieta taip pat aiški. 
Ji atitenka pr. metų Chicagos 
meisteriui Poschel. Dėl 3-čios 
vietos varžosi 6 žadėjai. G&lu- 
ttaa p-Uų lentelė bus paskelb
ta vėBau.

• TautvaKa CMesgos pir-
baigė be pratetAėjk-

m«. Jė laimėjo 14 partijų ir 
baigė lygiom (su Sehafffefr, 
baigė lygiom (su Sehafffefr, 
Turiansky, Posche! ir Ned- 
ved). H 18 taškų Tautvaiša 
surinko 16, kas lygu 89%. Pa
sigėrėtina pasekmė!

• Tautvaiša į JAV metate- (Ang). 
rhis. Chicagos pirmenybių lai
mėjimas Tautvaišai atneš di
delį pakitimą jo National Ra- 
ting’o. Tautvaiša 
ekspertų klasėje su 2223. Nuo

• Tarpzonines pasaulio pir- 
mesrybos 1952 m. jsfcvafifflca- 
vo: Europos: GKgorič (Jgs), 
Unzieker (Vok), Matanovič 
(Jgs), Prins (Otn), Gotombek

Pietų Amerikos: Eliskases 
(Brz) ir Bolbochan (Arg).
Laukiama nuo Kanados — 1

skaitomas ir JAV — 2. Kitus paskirs
FIDE.

DOVANŲ LAIMĖTOJAIDOVANŲ LAIMĖTOJAI
*DarWrtnko” Lietuvių Da

noje, kori įvyko 1951 m. lie
pos 1 d., Dttrter Parke, Brook
lyn, N. Y., Šie asmenys laimė
jo pinigais:

100 dol. — L. Burienė, 285 
Kingsland Avė., Brooklyn, N. 
Y.

75 dbi. — Engelbertas Dap
kus, 7017 Lhwood Avė., CTe- 
vefetnd, Ohio.

50 dol. — A. Stankevičius, 
Bronx, N.Y.C. (Paaukojo vie
toje “DartrfniHkui”).

25 dol. Juozas Žilevičius, 
166 Park PI., EHzabeth, N. J.

15 (fol. — ' Drąsutis Mike, 
547 E 107 St., Cfcvefend, 
Ohio.

10 dol. — U. Yartush, 316 S. 
4fh St., Brooklyn 11, N. Y.

10 dol. — Kostantas Gagas, 
307 S. 3rd 9t., Brooklyn, N. 
Y.

5 (M. —A. Pacavič, P. O.
Box 267, Wifeonvil)e. EI.

5 dol. —Jonas Akulevičius, 
292 Grove St., Providenee, R. 
L

5 dol. — Jadvyga Čepai
tienė, 4012 St. Johns Way, 
PRtabugrh, Pa.

Daiktais:

Nr. 11 Barbora Urbana-
rič>ewė, 449 Cliff St.,
view, N. J.

Nr. 12 — Jonas

Fair-

Gildutis,
191 Sanders St., Athol, Mass.

Nr. 13 — Viki. Janušonis, 
228 Norman Avė., Brooklyn 
22, N. Y.

Nr. 14 — Metams “Darbi
ninkas” nemokamai: P. Min- 
kūnas, 919 Glenmore, Brook
lyn 8, N. Y.

Nr. 15 — Wm. Steponaitis, 
62 James St., Hartford, Conn.

Nr. 16 —Metams “Aidų” 
prenumerata nemokamai: An
tanina Padaigis, 51 Chipman 
St., Waterbury, Conn.

Nr. 17 — Jonas Jusbaines, 
67 Rutland St., Johnson City, 
N. Y.

Nr. 18 — V. Dmlyda, 312 
Paimetto St., Brooklyn, N. Y.

Nr. 19 — Metams “Varpe
lio” prenumerata nemokamai: 
Pranas Janulevičius, 8 Natio
nal St., So. Boston, Mass.

Nr. 28 — Adolfina Didžius, 
510 Loveli St., Vandėrgrift, 
Pa.

Laimėjusiems premijos pa- 
pasiųstos paštu.

Klausyk, palauk. Dovanok, 
kad sutrukdžiau. Aš noriu tik 
paklausti, ar žinai, ką Marija 
pasakė pasauliui savo apsiro- 
dymuose Fatimoje. Jei neži
nai, tai paskaityk apie tai 
knygoje “Marija kalba pasau
liui.” .

ĮVAIRUS SKELBIMAI
«- Stephen Bredes Jrj

197 Havemeyer Street
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVrrgree* 7-VSM

Brooktjn 11, N. Y.
Tel EV/rgreen 7-

I I
■■■■I Ii mm iiUlE i

A. J. NAMAK9Y
Office Tel. SO 8-0948

Real Katate R Insurance

40» W. BROADUAYso. boston, Mass.

ii

i

DAKTARAI ir LAIDOJLMO BIURAI

New Yorke

TeL EVergreen 7-4335

Bostone

KVIEČIAME I BALTUOSIUS 
KALNUS

Kviečiame visus savo drau
gus, pažįstamus ir bendrai vi
sus lietuvius atvažiuoti į gra
žiąją kalnuotąją New Hamp- 
shire valstybę, kurios gamta 
mažai kuo skiriasi nuo mūsų 
Lietuvos. Ar tik nebus vienin
telė lietuvių atostogų vieta vi
soje Naujoje Anglijoje, kur 
galite ramiai pakvėpuoti tyru 
kalnų oru.

Važiuokite keliu (Route) 3 
iki pat mūsų vietos — RED 
TOP CAMPS,
H., apie 135 mylios nuo Bos
tono.

Thomton, N.

Albinas ir Ona Nevierai

*H+
• i< i

«I

< i
< i

John W. Anseli

15 Park Row, New Y
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Te
WO 2-3497 NE

VWMVW5rWVWVVlWWtfWWVWWVWVW

LIETUMS ADVOKATAS

i

William J. Drake
(DRAGUNĄS)

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 03 WAREHAM PU

JAMAICA N. Y.
TeL JAmašes 3-77U

♦ 1 t 1 » t >44*ee4»4******4-*4>*4»4 1 > U I i 4 » >♦+*»;;

TeL EVergreen 4-9352
4-2442

TeL EVergreen 4-9352
4-2442

ALLIANCE HALL

WEST ROXBURY, MASS.
TeL PA—7-1233-W

CHARLES SPORTSfEAR
Sav. K. Krnsnakevlčhis, 

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

ir vyrams ant užsakymo. 
Tel HA 6-9839

jTeL STagg 2-5043

-c

f
*

CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STRRET 
Soutil Basto*, Mmm.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

Au tomą tie Laundry
Namie skalbti

Atneškite baltinius mums ir
kai bematant išskalbsime

gerai ir pigiai.
996 W. BftOADtfAY
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

CATERERS

ALAVŲA

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

>
i

660 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

EVergreen S-fT70

331 Bedford Avenue,

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį

331 Bedford Avenue, 
Broefclyn, N. Y.Broefclyn, N. Y.

I

l
Koplyčia šermenims dykai

J

♦

TeL SO 8-1437
SOuth

4

♦Alaviją (Alijošius)
TeL Vlrginia 7-4499Communion Breakfasto < (HCATERERS

Parties-Weddings 
M E E T I N G

/ P a r t i e s - W e d d i n g s

■ I

o

M E E T I N G
B a n ąaets

HALL

yra gera nuo vidu
rių nemalžmo, už-
kietėjimo, malšini-
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva
skauda nuo netiku

> Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
■ •i •

■

+ Parvientet ir sn šeimom, ir svečiai būsite maldai aptarnauti, 
t Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas ; ; 
+ I •
+ 502 GRAND ST-, kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y. o

STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWAĘD MISIŪNAS
SAVININKAI

Lietuviška Užeiga, kur visi myS užeiti* - 1 •

'r

4,

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

Pramuš kad ir kie-

F. W. Sbalins
(Minskas)

Graborius
Suteikiam Garbtagas

Laidotuves

$150KOPLYČIA S?[JTetktam
NEMOKAMAI

$4-02 Jamaica Avenue,

išgerk.
Sausius vidurius. Alavijos

*
Brooklyn, N. Y. /

i+++I4-+++++r++++r+l+4-4-+f4 11+++++f-++++4-H-+++++-W-W-W-+

JOS. ZELDAT, JR., Savininkas
Visų lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta nžeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU ROSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

Prašome Užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STRBIT

I Tef. EV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.
gi@(5)@(gXsXS(§X5>SXsX±X§)®®(sXsXZ

 IT » C PAR TELEVIZIJAu r r 0 d n ii sportas - muzika

svaras $2.50.
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

South Boston 27, Mass.

Mažiau per-

ALEXANDE1TS CO.

įvairūs skelbimai
PAKULODAMI NAMAIPARDUODAMI NAMAI

ALEXANDE1TS CO. 
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.
414 W. Broadway

PIRKITE BAR & GRILL
Geromis sąlygomis gsMma įsigyti 
industrijos aplinkumoje, Brooklyne, 
aline ir valgyklą. Galima pirkti su 
nanra arb» vien tik btfrij. Plates-

REAL ESTATE & INSURANCE
MN 8Mk St, Moetteree JI, N, ».

Tel. Vlrginia 7-1896

informacijas suteiks

Pardavimui turime namų visose
miesto dalyse — Brooklyne, Queens,

Nassau County.
Visi turi po tuščią florą, aliejumi

apšildomi, su garaažis, 1, 2, 3 šei
mom ir apartament kautus. Taipgi
ir naują turime. Netoli stotis snb-
way.

B. Z I N I S
M1 Unten Are., BrooMyn, N. Y.M1 Unton Avė., BrovMyn, N. Y.

REpuMic 9-1306
EVergreen 4-3487
REpubfic 9-1306
EVergreen 4-3487

4

♦

Kitur
LIETUVIS ADVOKATAS »

Tel. POPlar 4110

i

’OIOGKAIAS
65 - 23 Grand Avenue

4. t . n Y

J. KUMPIKO
ELEKTKO MOTORU DDgBTUV®
TAISO:
Eleetro Motorus — Ventiliatorius— 

Kirpimo bei skutimo mašinas—skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
1M Grand Street, Brooklyn. N. Y. 

Garantuotas ir greitas patarnavimu.

Kreipkitės dieną ir naktį

j. E I A C 1 C LI S

a

Tel.' Vlrginia 9-4882

PARDUODAM] NAMAI

LIETUVIS ADVOKATAS

PARDUODAMI NAMAI

> A G. SUUIVM. IMC, NARCHESTEA M. «. 1oooooooocoooooooooe>

i

S

• ‘

ĄH* *♦»<■ 111 ♦>4 1 14 I 1"I f MI

Pristatome Alę ir Tonikę
119-17-120 St. HiUside Ave.§

Richmond IBM 18, N. Y# t

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI |
Sotvarkom visokios rūšies taksus visa jurisdikcijų: Federalius štato 

» Vtetūtan visiems Štatams ir MnnidpMatat Jungtinėse Valstybėse M 
Užsienių Šalyse.

raportavimu! taksų pavieniams, pavienių 
—mieste ir už New Yorko miesto 

viez* kuris turi teisės prakti- 
___  ____  ___Ir FMeralės Valdžios ir kuris 

. dabar tvarkantis takaus visokių biznių, didelių 
ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, 

neonneu ir dn-meMiai vizitai yra daromi bite bizniuose 
naudojant patarnavimą vteur Jungtinėse Valstijose ir tfžrubežyje.

PraSome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas Imk 
» fėHauMto juras patbrastffcno.

RAŠYKIT®:
STANLET F. ZUBAWTCZ (ZUBAVTčTUS) 

Brooklyn 11, 
Telefonas: EV 4-3049

ekspertiškai tvarkomos 
kuoti bile teisme Jtmgti

Vii
bizni* eorporacijų miest 

advokato Zubavvi 
inėse Valstybėse i- 

varkantis ' 
liuose. Ta

«I

«

<’

4 i
. I

4 |

SALDAINIŲ PALtOJS
rtttet Lengvi Užkandžiai. Kats», arbata, Bot Chocoiate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto it 
geriausios smetonoa
Mtąpimi Įvairiems pare

JUOZAS GINKUS
Brooklyn, N. T.

UŽSISAKYKITE TONUSO PAS MUS

Pristatom geriausj toniką 
Piknikams, Vestuvėms,

Krikštynoms ir Visokiems
Parengimams.

Kainos priemamos.

Su tuščiais butais ir visais įrengi
mais: CypresS Hill 2 ir 3 šeimų. 
tVoodhaven — mftriftiafi 2 ir 3 šeimų; 
Ridgevvood — mūriniai 3, 6 ir 8 šei
mų; East New York — mūriniai 2, 3 
fr 4 šeimų. Taip pwt malonėkit e- 
kreiptis biznių ar draudimų reikalais.

J. VASTCNAg
Real Estate A Insurance

1008 Gatės Avė,, Brooklyn, N. Y. .
Tet GLenmore 5-7MS

GRAFTON AVĖ., ISUNGTON, MASS.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 13tit-R

Mes turime 11-fcos rūšių alaus ir įvairių tonik>

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, į narrius, krikštynoms,.
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus.

Šaukite:
BORIS BEVERAVE CO.

J. ARLAUSKAS, Savininkas
220 E Street Tel. SO 8-3141, So. Besto®, Mass.

Albert Th. Dana$t

Tel NEtoto* M464

Estate of A. J. Valantiejus
VEBONICA B. VALANTIEJUS

Metu Gmtoriur
GENERAL INSURANCE AGENT 

72nd Street

E. POViLANSKV
Bsras ir Restoranas

WAITT
FUNERAL home

80 EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDMARD J. WAITT
(Waitekflnaa) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims dykai.

TeL Brockton S368

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ — 
DIREKTORIUS

111S Mti Verno® SK
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo istaira
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė

Pakeleivingoms suteikiama 
nakvynė
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DARBININKAS Liepos 3,1951

KUR TAS ŠALTINĖLIS... 
(lapUitai H Lietuviu Dienos)
22-ji Lietuvių Diena šiemet 

.įvyko liepos 1 d. Dexter Par- 
Jb. Paryčiais lietutis palaistė 
kelią, kad nedulkėtų. Popietė
je dangus siuntė saulę, gerą 
nuotaiką, ir aikštėje susitiko 

-eėni bičiuliai ne tik iš Brook- 
Tyno, bet ir iš Philadelphijos, 
.Bostono, Maino valstybės. Už 
visų stalų žydėjo linksmi vei
dai ir budinosi senos dainos.

Pirmą kartą šiemet Lietu
vių Diena buvo paįvairinta 
specialia programa. Buvo pa
kviesta Operetės choras ir 
Liet Meno kolektyvo tautinių 
šokėjų grupė.

Programa prasidėjo 5:30 v. 
JTadžioje T. Vaškys tarė ati- 
darymo žodelį, nušviesdamas 
spaudos susijungimo reikšmę 
ir kviesdamas visus remti 
"Darbininką”. Po to Operetės 
choras, vedamas dirigento M. 
Liuberskio, padainavo šias 
daina c- A. Vanagaičio —Leis- 
JKt į tėvynę, V. Banaičio — 
fcdvelį, B. Jonušo — Eisiu 
girion, J. Švedo — Piemenėlių 
dainą, Liaudies dainą— Juliją, 
Pociaus — Linksma pjauti, A 
Mikulskio — Namo. Dainuoti 
Sąlygos buvo tikrai nedėkin
gos — svarbiausia salėje nėra 
akustikos, o be to, ir pati pub
lika stovėdama laikėsi kiek 
neramiai. Tačiau choras pali
ko miel ąir gerą įspūdį.

Tarp dainų Liet. Meno kol. 
taut. šokėjų grupė, vedama J. 
Matulaitienės su dideliu grakš
tumu ir jaunatvišku nusiteiki
mu pašoko tris tautinius 
Jaus: 
velį.

Po 
kiai, 
kestrui.

Publikoje matėsi ir senųjų 
lietuvių ir naujųjų tremtinių. 
Nauįesiems šitokie piknikai 
daugiausia naujiena, bet se
nieji jų yra praleidę šimtais. 
Apsupę stalus, jie pilstė alutį 
ir dainavo: kur tas šaltinėlis, 
kur aš jaunas gėriau? Ir jiems 
vaidenosi toli palikusi tėvynė, 
jaunos dienos. Jų dainos, jau
nimo šokiai ir klegesys pynėsi 
į malonaus vakaro sutartinę.

šo- 
Kubilą, žiogelius ir Kal-

šo-
or-

programos prasidėjo 
grojant A. Jezavito

Išnuomojami du kambariai 
su visu įrengimu. Kreiptis M. 
B. Tel. Jamaica 9-3152.

ĮVYKS:

LIETUVIU RADIO PIKNIKUS

Šokiams gros lietuviškas "MEL-CHORDS" Orkestras
BILIETAI 75 CENTAI (įskaitant 15 centų taksų)

VISI ESATE MALONIAI KVIEČIAMI!
Piknikai įvyks nežiūrint blogo oro. Pajamos mūsų lietuviškajam radijui ir jo kultūri
nei veiklai palaikyti, tobulinti ir plėsti.

ES

1 - SEKMAD, LIEPOS (July) 8, 1951
2 - SEKMA D„ RUGSĖJO (Sept.) 23 D. 1951

LIETUVIŲ LAISVES PARKE
340 Mitchell Avenue Linden, New Jersey
PIKNIKŲ PROGRAMOSE: “Rūtos” Radio Taut. šokių Ansamblis; “Rūtos” Liet. Dai
nos Ansamblis; taip pat bendras visų dalyvių liaudies dainų dainavimas; Lietuvaičių 
gražuolių rinkimai — “Miss Lithuanian Radio of 1951”, svarbios kalbos, kontes- 
tai, išlaimėjimai, “Linksmieji Broliai” ir kitokios įvairenybės.

Piknikų pradžia 12:30 vai. p.p. Programų pradžia 4:00 vai.

Liet Radio Organizacija "Rūta", vad. lok. Stekui, rengia 
du milžiniškus

“Darbininko” vyr. redakto
rius S. Sužiedėlis išvyko 
dviem savaitėm į Brocktoną 
užbaigti dėstyti lituanistikos 
kursą Nukr. Jėzaus seselėms, 
kurios dirba parapinėse lie
tuvių mokyklose.

Padėka
Norime pareikšti širdingą 

padėką visiems Lietuvių Die
nos dalyviams, ypatingai dar
bininkams, kurie savo darbš
tumu prisidėjo prie didesnio 
pikniko pasisekimo. Ypač 
daug prisidėjo prie pikniko pa
sisekimo K Baltrušaitis, M. 
Milukas, Lukas, Krušinskas, 
Montvila, J. Butkus, Ch. Po- 

K. Dobrovolskis, P.
M. Mykolaitis, 

J.
A.

derys, 
Paulauskas, 
Spaičys, J. Židinavičius, 
Mardosas, J. Maslauskas,
Bačiuška, S. Barr, J. Simo
naitis, J. Paulauskienė, O. Si- 
jevičienė, O. Baniulienė, P. 
Urbonienė, O. Panatauskienė, 
B. Adomaitienė, Kivitienė, 
Pankevičienė, J. Skarulienė, 
Laurinaitienė, J. Gražienė, M. 
Vizbarienė, E. Kašėtienė, But
kienė, Mrs. Stela šv. Jurgio 
Parapijos vardu, Stelmokienė, 
nė, Janušonienė, Vismontienė.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me Operetės chorui ir jo va
dovui M. Liubergkiui už pro
gramoje puikiai išpildytas dai
nas ir Liet. Meno Kolektyvui 
ir jo vadovei J. Matulaitienei 
už nuotaikingai pašoktus tau
tinius šokius.

Visiems nuoširdus ačiū.
Tėvai pranciškonai

Pranas Vainauskas
metus laiko adminis- 
“Ameriką” ir paskuti- 

laiku “Darbininką”, 
dirbti į Free Europe

apie 
travęs 
niuoju 
perėjo
Committee lietuvių patariamą
ją komisiją, šios naujos atsa
kingos pareigos jį privertė pa
sitraukti iš ligšiolinių pareigų 
“Darbininke”. Leidėjai reiškia 
P. Vainauskui nuoširdžią pa
dėką už rūpestingą “Darbinin
ko” reikalų tvarkymą bei pa
galbą pirmaisiais persitvarky
mo mėnesiais ir karti linki 
sėkmės naujame atsakingame 
darbe.

Sidabrinis jubiliejus
Liepos 4 d. Bronė ir Jonas 

Brundzai mini sidabrinę savo 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Ta proga šv. Jurgio par. baž
nyčioje tą dieną 10 vai. bus 
atlaikytos pamaldos, o po jų 
parapijos svetainėje įvyksta 
pobūvis. Jame ketina dalyvau
ti per 100 žmonių.

TĖVŲ IR MOKYTOJŲ 
POBŪVIS

Sėkmingai pabaigus šešta
dienio Lietuviškajai Mokyklai 
mokslo metus, tėvų komitetas 
suruošė mokytojams bendras 
vaišes, kurių metu mokyklos 
vedėjui Pr. Naujokaičiui, pa
sitraukiančiam iš vedėjo pa
reigų, buvo įteikta gražios 
dovanos: Duonelaičio Metai ir 
p-nios Šaulienės, pagarsėjusios 
juostų audėjos, austa puošni 
juosta. Tėvų komiteto pirm. 
Virbickas nuoširdžiai dėkojo 
mokytojams ir ypačiai mo
kyklos vedėjui už jo parodytą 
atsidavimą auklėjimo darbui 
ir drauge apgailestavo, kad 
P. Naujokaitis, dėl kitų svar
bių pareigų būdamas perdaug 
apkrautas darbu, turėjo atsi
sakyti nuo vedėjo vietos. Jam 
vadovaujant mokykla išaugo, 
suklestėjo, buvo nustatyta tin
kama darbo tvarką ir suruoš
ta visa eilė tautinių švenčių, 
minėjimų ir kitų iškilmių su 
puikiai paruošta pačių moki
nių programa.

Susipažino su genocido paroda
“Free Europe” lietuvių sky

riaus narys V. Vaitekūnas 
buvo išvykęs į Clevelandą su
sipažinti su genocido paroda. 
Ši paroda Lietuvos Politinių 
Kalinių Liet. Taut. Martirolo
gijos skyriaus vedėjo Jono 
Rimašausko rūpesčiu buvo su
ruošta birželio trėmimų liūd
nos sukakties proga.

“Free Europe” lietuvių sky
rius ketina gauti šios parodos 
medžiagos savo veiklai, nu
šviečiant Sovietų vykdomą lie
tuvių tautos žudymą.

Išvyksta atostogų
Šv. Jurgio parapijos klebo

nas kun. A. Petrauskas nuo 
liepos 1 d. išvyksta vieno mė
nesio atostogų. Jį pavaduos 
kan. J. Meškauskas ir kun. V. 
Masiulis.

Susituokė
Birželio 23 d. susituokė Ja- 

cob Griever su Emilija Son- 
da. Vestuvių pokylis įvyko šv. 
Jurgio parapijos svetainėje. 
Svečių buvo apie 200.

Rasta
Per Lietuvių Dieną, kuri į- 

vyko liepos 1 d. Detfter Parke, 
rastas merginos rankinukas. 
Jame yra smulkūs tualetiniai 
daikteliai, kambario raktai, 
dainų knygelė ir kitkas. Pa- 
metusioji prašoma kreiptis į 
“Darbininko” administraciją 
— 680 Bushwick Avė.

Pamaldos už St. Seleno vėlę
Sekmadienį, liepos 8 d. 11 

vai. Angelų Karalienės para
pijos bažnyčioje bus atlaikytos 
pamaldos už St. Seleno vėlę 
jo mirties metinių proga. Visi 
ateitininkai kviečiami pamal
dose dalyvauti ir priimti šv. 
komuniją velionies intencija.

Po pamaldų bus vykstama į 
Hemstead šv. Karaliaus kapi
nes' pašventinti paminklą ant 
velionies kapo. .

Vieša padėka
M. Liuberskiui ir jo vado

vaujamam Operetės chorui, J. 
Matulaitienei ir tautinių šokių 
šokėjų grupei, o taip pat Vita
liui Žukauskui, taip puikiai iš- 
pildžiusiems Lietuvių Tremti
nių gegužinės - pikniko meni
nę programą, nuoširdžiausiai 
dėkojame.

New Yorko Lietuvių 
Tremtinių Draugijos Valdyba 
Baigė aukštesniąją mokyklą
Jamaica, N. Y. — Birželio 

mėnesį baigė Dominican Com- 
mercial High School 198 mer
gaitės, kurių tarpe viena lie- 
tuavitė, Gloria E. Mačiulis, 
duktė Juozo ir Elzbietos Ma
čiulių, Woodhaven, L. I.

įspūdinga diplomų įteikimo 
programa įvyko birželio 23 d. 
Academy of Music Hali, 
Brooklyne.

Pereitą savaitę pas Mačiu
lius viešėjosi Mačiulienės sesu
tė Ona Šimonienė su dukteria 
Sylvia, iš Detroit, Mich.

Liet. Tremt Dr-ja
lietuviškoms mokykloms iš

laikyti Vokietijoje (pirmoje 
eilėje Diepholzo gimnazijai) 
gavo iš Nevv Yorko lietuvių 
150 dol., kuriuos šią savatę 
per BALFą pasiuntė į Vokie
tiją.

Kun. dr. St. Valiušaitis pri
imtas į Brooklyno vyskupiją ir 
paskirtas į šv. Pan. Marijos 
parapiją Blue Point, N. Y., vi
karu.

Edvardas Staskus
gyv. 429 — 36 St., Brooklyn.
N. Y. birželio 22 d. susilaukė 
dukrelės. Tėveliai džiaugiasi 
šeimos laime, o artimieji linki 
naujagimei geros sveikatos.

Inžinierių Architektų S-gos 
Nevv Yorko skyrius organi
zuoja iškilą į Pr. Lapienės va
sarvietę Stony Brook, N. Y. 
liepos 28 d.

Dar viena lietuviška šeima 
Paskutiniu laiku ypač Brook

lyne pagausėjo lietuviškų šei
mų. Tuokiasi tremtiniai ir čia 
gimę lietuviai, štai, pereitą 
šeštadienį Maspetho parapijos 
bažnyčioje susituokė vietinis 
lietuvis, tik ką baigęs vaisti
ninko mokslus, Edvardas C. 
Vitkus, su tremtine, gailestin
ga seserimi Gene Gespudaite. 
Vyr. pamerge buvo jaunojo 
sesuo, Fordahm universiteto 
profesorė, dr. E. Witkus, o 
vyr. pabrolis — jaunojo bro
lis inž. Witkus.

M. šTARALIENfi
yra prašoma atsiųsti Darbi
ninko administracijai savo ad
resą. jei pageidauja, kad pa
liktoji piknike knyga būtų 
nusiųsta tiesiog į namus.

Graži moterų išvyka
Brooklyno Moterų Vienybės 

birželio 23 d. suruoštoji išvyka 
į Pranės Lapienės vasarvietę 
Stony Bpooke, nežiūrint blo
goko oro, gerai pavyko. V. 
Zubaviečienė rodė pereitos iš
vykos filmas, o M. Strumskie- 
nė vedė programą vietoje 
pirm. O. Valaitienės, kuri dėl 
svarbių priežasčių išvykoje 
negalėjo dalyvauti.

Vincė Januškaite apie 
tremtines

“Amerikos Balso” translia
cijų programoje netrukus bus 
oro bangomis pasiųstas į Lie
tuvą pasikalbėjimas su operos 
soliste Vince Jonuškaite apie 
lietuvės tremtinės kultūrinę 
veiklą tremtyje, Vokietijoje.

P. S. Pintine su įvairiom 
dovanom yra laimėjęs Nr. 
22162. Laimėtojas prašomas 
pranešti savo adresą “Darbi
ninko” administracijai.

Lietuvių mokytojų draugijos 
susirinkime

birželio 23 d. pranešimą apie 
A. J. V. mokyklas ir tremti
nių mokytojų galimybes įsi
jungti į šio krašto mokyklas 
padarė dr. Pr. Galinis, Boston 
Latin High School mokytojas. 
Dr. P. Galinis yra pirmas lie
tuvis baigęs daktaro laipsniu 
Harvardo universitetą. Augęs 
ir mokslus ėjęs Amerikoje dr. 
P. Galinis arčiau pažino Ne
priklausomą Lietuvą, nes tris 
kartus ją aplankė. Lietuvybės 
reikalai jam labai arti širdies. 
Mokytojų susirinkime jaukiai 
pasidalinta mintimis aktua
liais klausimais.

Pradžioje ateinančių mokslo 
metų mokytojų draugija nu
mato surengti viešas diskusi
jas lituanistinio švietimo 
klausimais.

Mirė Juozas Klimas
Birželio 26 d. Bostono mies

to ligoninėje mirė Juozas Kli
mas, sulaukę 61 metų am
žiaus. Amerikoje pragyveno 
35 metus. Paliko brolį ir sūnų 
su šeima. Palaidotas birželio 
28 d. Bostone, Naujos Kalva
rijos kapinėse.

Sunkiai serga Ieva Marksie- 
nė ir birželio 23 d. Camey li
goninėje, So. Bostone, gydy
tojas Mikalionis paadrė tulžies 
operacija. Ieva Marksienė yra 
žinoma katalikų veikėja South 
Bostone. Ligonės sveikata jau 
taisosi.

Mirė Petronėlė Venienė
Ilgai sirgusi mirė birželio 27 

d. miesto ligoninėje, sulaukusi 
72 metų amžiaus. Amerikoje 
gyveno 48 metus. Paliko bro
lį, vyrą, sūnuš. Palaidota iš 
šv. Petro lietuvių bažnyčios 
30 d. 9 vai. ryto, Naujos Kal
varijos kapinėse.

Harvardo Universitetą
šiais metais baigė 2963 stu

dentai.
Baigė slaugės mokyklą

Rita Vaitkūnaitė, Camey li
goninėje, So. Bostone, baigė 
slaugės mokslą. Jos brolis yra 
baigęs Loyolos universitete 
medicinos fakultetą. Puta nuo 
jaunų dienų yra uoli tautinių 
šokių grupės dalyvė.

Liet. taut. šokių grupė
birželio 9 d. buvo nuvykus 

į Swamscott, Mass., kur puoš
niame New Ocean House vieš
butyje išpildė lietuviškų šokių 
programą Simmons Kolegijos 
“class reunion” bankete.

Jonas Kasmauskas
medicinos instrumentų dirb

tuvės savininkas, buvo išvykęs 
į Nevv Yorką ir dalyvavo Car
negie Hali suruoštame Birže
lio dienų minėjime.

Tėvų Jėzuitų vedama koie- 
šiais metais baigė virš 

1000 studentų. Jų tarpe yra ir 
lietuvių.'

Parapijos Biuletenį
su parapijos ir bažnytinėmis 
žiniomis redaguoja kun. Jonas 
Klimas, iliustruoja simboli
niais paveikslais Birutė Valic- 
kaitė.

Nepamirškime ligonių.
šiomis dienomis Lietuvių 

Sielovados Tvarkytojas Vokie
tijoje kun. Bernatonis atsiun
tė sąrašą lietuvių, reikalingų 
skubios medžiaginės paramos. 
Tai daugiausiai skaitlingos 
džiovininkų turinčios šeimos. 
Norintieji globoti vieną kurią 
tokią šeimą ar patį ligonį yra 
prašomi kreiptis šiuo adresu: 
Kun. Kazys Mažutis. 50 W. 
6th St„ So. Boston, Mass.

Antanas Vaitkevičius
ruošiasi šį rudenį grįžti Vo

kietijon ir ten baigti m.-Iri
nos mokslą.

Nusipirko patalpas
A. L. Tautininkų Sąjungos 

10-tas skyrius nusipirko dviejų 
aukštų mūrinį namą. 484-490
E. Fourth St., pirmiau žinomą 
kaip “S. Boston Buddies 
Club”.

Dabarties pastaboj
Keista, bet teisinga

A Viename mieste gyveno vargingų čigonų šeima Toje 
gausioje šeimoje augo berniukas, kuris buvo nepaprastai gra
žus. Kai motina vesdavosi jį su savim, tai gatvėje žmonės net 
sustodavo pasižiūrėti į tą vaiką.

Vieną gražią vasaros dieną atvyko pas tą šeimą svetimi 
žmonės, vyras ir moteris, ir panoro pasikalbėti su tėvais. Pasi
rodė, jie buvo bevaikiai turtuoliai, sumanę įsūnyti tą gražų 
vaiką ir padaryti jį didelių savo turtų paveldėtoju. Tėvai, kiek 
pasvyravę, sutiko tiems turtuoliams atiduoti vaiką. O jis, įsi
kibęs į motinos skvernus, ėmė gailiai verkti. Jis jokiu būdu ne
sutiko palikti savo motinos ir eiti pas tuos turtingus, bet sve
timus žmones. Atsisveikinantiems turtuoliams jis skaidriu 
džaugsmingu balsu suško: “Kartą čigonu gimęs, juo ir mir
siu!”

A Amerikoje yra nemažai prancūzų. Dar daugiau jų yra 
Kanadoje. Pasakojama, kad kai kuriose prancūzų mokyklose 
Amerikoje daroma šitaip: parapijinėse mokyklose vaikus moki
na seselės — prancūzės, atgabentos iš Kanados. Atsikviečiama 
tokios seselės, kurios nemoka anglų kalbos. Kai tik seselė, pa
buvusi Amerikoje, išmoksta angliškai, ją tuoj grąžina į 
Kanadą, o jos vieton atsikviečia anglų kalbos dar nemokančią.

A Vienoje lietuviškoje vietovėje buvo šitaip. Sodalietės su
ruošė “pupų šventę.” Vakaras praėjo labai gražiai ir linksmai, 
bet nebuvo girdėti nei vieno lietuviško žodžio, nei vienos lietu
viškos dainos. O tuo tarpu tokiame pobūvyje turėjo būti di
džiausiomis raidėmis kur nors užrašyta:

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt!”

Juozas Lunys

“DARBININKO” RĖMĖJAI
Čia dedamas sąrašas “Dar

bininko” bičiulių, kurie liepos 
1, 1951 m. ruošiamos LIETU
VIŲ DIENOS proga laikraš
čiui paremti prisiuntė savo au
kų:

Po 10 dol.: E. Paulonis — 
Little Neck, N. Y.

— Po 5 dol.: N. Adam — 
Brooklyn, N. Y., Antanas Ci- 
žauskas — Sheboygan, Wis.

Po 2 dol.: A. Paulauskas — 
Brockton, Mass., K. Galchus— 
Maspeth, N. Y., Rose Ravich 
— Holyoke, Mass., M. Miko
lai tis —Brooklyn, N. Y., Dora 
Kunskaitė Brooklyn, N. Y., J. 
Petraitis — Bronx, N. Y. C., 
K. Kaminskas — Bayside, N. 
Y., Rožė Krakauskas — Nut- 
ley, N. J., A. Sharry —Brook
lyn, N. Y., A. Navelinskas — 
Lorain, Ohio, E. Stero — 
Woodhaven, N. Y.

Po 1 dol.: Juozas židinavi
čius — Brooklyn, N. Y., F. 
Skwar — Brooklyn, N. Y., 
Elizabeth Rose — Pillston, 
Mich., T. Stapušaitis — Pitts- 
bugrh, Pa. Vincas Degutis — 
Cleveland, Ohio, Peter Svirs-

Baleto studija naujose 
patalpose

Lietuvių klasikinio baleto 
studija, vadovaujama žinomos 
mūsų šokėjos T. Babuškinai- 
tės, šiomis dienomis persikėlė 
į naujas patalpas. Dabar stu
dijos pamokos atliekamos Bo
stono Liet. Piliečių klubo na
mų ketvirtame aukšte, 386 
W. Broadway. Patalpos erd
vios ir studijos darbui pato
gios. Reikia sveikinti klubo 
valdybą, kad ji šiam kultūros 
darbui taip gražiai patalkino. 
T. Babuškinaitės vadovauja
mos baleto studijos tikslas y- 
ra paruošti mažųjų ir jaunų
jų šokėjų spektaklį. Todėl stu
dija dirbs ir vasaros metu. 
Bostono lietuviai tėvai, kurie 
norėtų, kad jų vaikai ar jau
nuoliai pasimokytų klasikinio 
šokio, ir įgytų daugiau lanks
tumo ir grakštumo, kviečiami 
leisti savo vaikus į studiją.

Susižeidė kareivis Arturas 
Gailius, sūnus žinomos veikė
jos. Susižeidė automobilio ne
laimėje. Guli ligoninėje.

ĮSIGYKITE GERŲ MALDAKNYGIŲ
RAMYBĖS ŠALTINIS. Surinko ir išleido Prel. P. Juras. 

Maldaknygė patogi, puošniais viršeliais, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina — $3.00.

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS. Puiki maldaknygė. Išleido 
Prel. P. Juras. 787 pusi. Kaina $3.75.

ATLAIDŲ ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis maldaknygė. Su
rinko T. Kazimieras kapucinas. 576 pusi. Kaina $3.75.

Užsakymus siųskite: 
FRANCISCAN FATHRES 
680 Bushwick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

kas — Haverhill, Mass., V.
Rokauskaitė—Cleveland, Ohio, 
S. Dzikas — Elizabeth, N. J. 
Petras Daudžvardis — Chica
go, UI., Miliauskas — Montel- 
lo, Mass., G. Savickas — Cle
veland, Ohio, Brigita Bludis— 
Pennesburg, Pa., J. Vaitekū
nas — Canton, Mass., G. Mar- 
shall — Prospect Park, N. J.,
L. Ginkevičius —Philadelphia, 
Pa., B. R. Petraitis — Pitts- 
burgh, Pa., M. Waickek>nis — 
Brooklyn, N. Y., Jonas Gri
gas — Worcester, Mass., O. 
Lazaunikienė — Great Neck,
N. Y., J. česekas — Reading, 
Pa., V. Klevas — Taunton, 
Mass., Iz. Valančius — East 
Chicago, ihd. A. Bukniš -*r 
Cleveland 3, Ohio, A. Šimkus 
—Brooklyn, N. Y., Jonas Nor
kūnas So. Boston, Mass., Kun. 
Ignas Valančius — Philadel
phia, Pa., K. R. Razmantas— 
Richmond Hill, N. Y., J. Čer
nius — Cambridge, Mass.,

Už parąmą visiems “Darbi
ninko rėmėjams ir bičiuliams 
nuoširdžiai dėkojame!

Leidėjai

Bostoniečių skaičius anga
Elena ir Povilas Lapenai 

susilaukė sūnaus Edvardo.
Ona ir Vytautas Santackai 

susilaukė dukters Onos. Ona 
ir Antanas Senkevičiai susi
laukė dukters Onos. Gaspučiai 
susilaukė sūnaus Karolio-An- 
tano.

Įsigykime Popiežių 
enciklikas

Jų galima gauti šiuo adresu: 
Kun. Jonas Klimas, 50 W. 6th 
St, So. Boston, Mass.

Birutė - Teresė Ulevičiūtė 
ištekėjo už Algimanto Skabei- 
kio. Jaunuosius sutuokė kun. 
Kazys Mažutis. Jaunoji yra 
Ivaškienės šokėjų grupės daly
vė.

Ksaverina Kotryna Vilko- 
nytė ištekėjo už Juozapo Kel- 
ly. Jaunosios tėvai ilgus laikus 
turėjo valgomųjų daiktų par- 
doutuvę So. Bostone.

Jokūbas ir Eleonora Arm
strongai susilaukė sūnaus Jo
no - Antano. Tėvas yra ką tik 
iš Korėjos grįžęs U.S.A. ka
riuomenės kapitonas.

ar:
FRANCISCAN FATHER8 

Kennebunk Port, Me.


