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Ridgvvay buvo nutraukęs derybas UŽTAISYS GYNYBOS SISTEMOS 
SPRAGAS

Tokio. — Paskutiniame po
sėdy Korėjos paliaubų konfe
rencijoj buvo kalbamasi ne- 
utralinės zonos klausimu, bet 
nepasiekta jokio susitarimo. 
Komunistai vis tebereikalau ia, 
kad neutralinė zona eitų 38 pa
ralele. Tuo tarpu Jungt. Tau
tos neutralinės zonos reikalau
ja toliau į šiaurę, maždaug kur 
dabar yra fronto linija.

Derybų metu neutralioje de
rybų zonoje buvo pastebėta 
ginkluoti komunistų daliniai. 
Dėl to gen. M. Ridguav nu
traukė derybas ir pareikalavo 
iš komunistų, kad dėl to būtų 
pasiaiškinta ir būtų patikrinta, 
jog panašūs dalykai nebepasi
kartos. Tai jau antru kartu dėl 
panašios priežasties Jungt. 
Tautos privestos nutraukti de
rybas. Komunistų vadovybė 
atsakė, jog tai esąs atsitikti
nis dalykas ir kad jie Ridgcvay 
reikalavimą priima. Tad gali
ma laukti, kad derybos vyks 
toliau, nors dar tikrai nežino
ma, ar Ridguay komunistų at
sakymą laiko patenkinamu.

Fronte kovos atgyja
Paskutiniosiomis dienomis 

aprimusiame fronte kovos vėl

Naro grėsmė didelė
sako senat. MacMahon

Washingtonas. — Yra nuo
monių, jog pasaulinio karo pa
vojus, kuris labai grėsmingai 
buvo pakibęs, kinų komunis
tams įsikišus į Korėjos karą, 
esąs sumažėjęs. Bet senatorius 
MacMahon, kuris Europoje ap
lankė gen. Eisenhowerj ir Ju
goslavijos Tito, pareiškė, jog 
jis laiko, kad karo su Sovietais 
pavojus šiuo metu yra dides
nis, kaip kada nors buvęs. Ma
skvos pajėgos yra visai arti 
mobilizacinės padėties.

INDIJA IR PAKISTANAS KALTINA
VIENAS KIT|

New Delhi. — Pakistanas 
pakartotinai kelia, kad Indija 
prie jo sienos telkianti savo ka
riuomenę ir tuo didinanti karo 
pavojų. Dėl šių Pakistano kal
tinimų Indijos min. pirm. Neh
ru pareiškė, jog Indija sąmo
ningai savo dalinius laikanti 20 
my*lių nuo Pakistano sienos, 
kad išvengtų susidūrimų. In
dijos daliniai pradėtų žygiuoti 
pirmyn tik tuo atveju, jei pa
aiškėtų. kad Pakistanas ruo
šiasi pulti. Ta pačia proga Neh
ru piktais kėslais apkaltino Pa
kistaną. Kad Pakistanas galįs 
pulti Nehru laiko įrodymu tą 
faktą, .jo* iš Pešavaro vieną 
brigadą Pakistanas perkėlė į 
Ravalhote prie Kašmiro. Taip 

Trukdantis laika 
rankų paspaudimas
Berlynas. — Sovietinėj Vo

kietijoj zonoj pradėta akcija 
prieš sveikinimąsi rankos pa
spaudimu. Komunistai apskai- 
ičavo kad dėl to netenkama 
kasdien 37.000 darbo dienų, 
nes zonos gyventojai kasdien 
praleidžia tris miliardus du 
šimtu milijonų sekundžių pa
spausdami vienas kitam ran
kas.

pradėio atgyti. Komunistei i- 
vairiose fronto vieto ? n»-a^"io 
pulti, nors ir buvo atmu'4i. 
JAV 8 armijos vadas m?n. J. 
A. van Fleet savo d- tm’us į- 
spėjo. jog reikia sa”"< t‘<- nuo 
komunistų “taikos spąstų” ir 
būti pasiruošusiems vis< m< ga
limybėms. Tai, gal būt f-r’ ry
šio su komunistų gr čnim.':.

Stoekholmas. — Po sensa
cingo lietuvių iš sovietinio lai
vo pabėgimo ir, gal būt. to jų 
žygio paskatinti, pradėjo nuo 
Sovietų teroro bėgti ir lenkai.

, Maištas karo laive
Visai panašiai ka:D lietuviai 

nuo vieno lenkų minų gaudy
tojo pabėgo 16 lenkų jūrinin
kų. Iš anksto susitarę, su g;nk- 
lu rankoje jie uždarė visus lai
vo karininkus kajutėse ir gel
bėjimosi valtimis nuniaukė 
Švedijos link. Juos jūroje apti
ko švedų minų gaudytojas ir 
nugabeno j uostą. Taip pat ir 
rastas lenkų minininkas nuga
bentas j uostą. Lenkų laivo su
kilėliai prašo švedų vyriausybę 
suteikti prieglaudos teisę.

Nuotykingas pabėgimas 
lėktuvu

. Vos dvidešimt keturioms va
landoms praslinkus po lenkų 
jūrininkų pabėgimo i Švediią 
atbėgo ir keturi lenkai lėktu
vu .— trys jauni vyrai ir 20 
metų mergina. Pabėgėliai pa
ryčiu prislinkę Poznanėj prie 
vieno aerodromo, su ginklu 
rankoje užpuolė du sargybų 
postu ir. nuginklavę sargybi
nius, senu aeroklubo lėktuvu 
išskrido. Kitos sargybos juos 
apšaudė priešlėktuišniais kul
kosvaidžiais ir vėliau vi losi ka
ro lėktuvas, bet pabėgėliai.

pats ir kiti Pakistano daliniai 
telkiami Kašmiro pasieny. Dėl 
to ir Indija pradėjusi savo da
linių telkimą. Indijos vyriau
sybės atstovai taip pat pareiš
kė. kad jie turį žinių, jog Pa
kistanas planuojąs invaziją į 
Kašmirą. 

Washingtone įvyko konferencija Vakaru Europos armi jos ginklų standartavimo rei
kalu; dalyvavo (iš kairės j dešinę): JAV. armijos sekr. F. Pace, Prancūzijos gynybos 
min. J. Moch, Anglijos gynybos min. E. Shinvvell ir Kanados gynybos min. Br. 
Claxton.

jog, paliaubų deryboms nepa
vykus, karas dar paaštrėsiąs. 
Kinų komunistų vadas Korėjo
je Pe.ng - Teh - Huai Mask
vos “Pravdoje” paskelbė 
straipsnį, kuriame grasina, kad 
paliaubų derybų nepasisekimo 
atveju komunistai Korėjoje 
panaudosią “plačiu mastu” ar
tileriją ir aviaciją.

BĖGA
taip pat atsišaudydami iš lėk
tuve buvusio kulkosvaidžio, pa
kilo ligi 10.000 pėdų ir pasislė
pė debesyse. Kelyje atsidarė 
lėktuvo dugne durys, i r jie vos 
nesukrito į Baltijos jūrą, * bet 
pagaliau jiems pavyko duris 
vėl uždaryti. Po šio nuotykingo 
skridimo, savo kulkosvaidį iš
metę į jūrą, bėgliai pagaliau 
laimingai nusileido Švedijoje, 
Bulltofa aerodrome.

Bėga ir vokiečiai
Stoekholmas. — Tarp Šve

dijos ir Danijos nuo sovietinio 
laivo nušoko į jūrą R?/tų Vo
kietijos 57 metų jūrininkas, 
švedų aptiktas ir ištrauktas iš 
vandens, jis pareiškė norėjęs 
pasiekti Švediją ir ten prasyti' 
prieglaudos teisės. Su juo. kaip 
tasai jūrininkas , pareiškė, į 
jūrą įšokę ir kiti du laivo įgu
los nariai, bet jų švedai nesu
rado. Vėliau švedų radijo sto
tis girdėjo to laivo radijo pra
nešimą. kad du jo įgulos na
riai įkritę į jūrą. Bet po poros 
valandų buvo vėl pranešta, 
kad nebesurandamas tik vie
nas. Todėl manoma, kad kitus 
pabėgėlius išgriebė iš jūros 
pats Sovietų laivas.

KOMUNISTŲ KONGRESE 
DALYVAUS JAV 

BELAISVIAI

Berlynas. — Į tarptautinį 
komunistų jaunimo sąskrydį 
Berlyne komunistai atvežė ir 
50 Korėjoje į nelaisvę paimtų 
JAV karių, kurie ten turėsią 
“demaskuoti Amerikos impe
rializmą, rasizmą” ir visokius 
kitokius “izmus.”

• Piligrimu kelionę į šven
tąją Žemę Vak. Europos de
legacijai šiemet. Šventųjų Me
tų proga, organizuoja prancū
zai. Kelionė įvyks rūgs. mėn.

Londonas. — Viduriniuose 
Rytuose ir Vokietijoj gynybos 
sistemos spragoms pašalinti 
JAV, Anglija ir Prancūzija su
sitarė artimiausių dviejų mė
nesių būvy sušaukti užsienio 
reikalų ir gy nybos ministerių 
konferencijas.

Vokietijos klausimas
Nors Vokietijos klausimu 

dar galutinio susitarimo nepa
siekta, bet išrodo, jog sąjungi- 

Ginklg paliaubų konferencijos Ko. 
rejoje komunistu delegacijos va
dovas gen. Nam 11.

ninkai linkę priimti Vakarų 
Vokietijos pasiūlymus. Pagal 
tuos pasiūlymus, Vokietija ne
gamintų jokių ginklų nei mu- 
nicijos. Bet ji dalyvautų At
lanto armijoje, sudarydama li
gi 1954 m. 250.000 vyrų dali
nius. Jos atstovai dalyvautų vi
suose strateginio planavimo ar- 
ganuose, o kariuomenės kont
rolė būtų pavesta vienai civili
nei ministerijai. Lieka dar tik 
sutarti vokiečių divizijų ir a-
viacijos dydį.' Vokiečiai pasiūlė 
sudaryti tris grupes po 475 ko
vos lėktuvus ir bombonešius, 
bet Vakarų sąjungininkai sa
kosi negalį to išpildyti, kadangi 
patys dar neturi pakankamai 
lėktuvų.

Vidurinių Rytų klausimas
Numatytose konferencijose 

bus svarstoma Graikijos ir 
Turkijos priėmimas į Atlanto 
pakto sąjungą ir sudarymas 
vyriausios karinės Viduriniųjų 

Rylų vadovybės, kurios prieky 
bus anglų generolas. Jo ko
mandos sritis apimtų rytinę 
Viduržemio jūres dalį ir visas 
prie šios gynybos prisijungu
sias šalis— Turkiją, Jordaniją, 
Iraką ir, gal būt, Izraelį. Vi
soms Viduržemio jūros pajė
goms vadovaus JAV adm. it. 
Carney.

KomnnislŲ švente 
prasidėjo bėginiu 

į vakarus
Berlynas.— Komunistai so

vietiniame Berlyno sektoriuje 
pradėjo “Trečiąją pasaulio 
jaunimo taikos šventę,” ku
rioje dalyvauja ne tik sovieti
nės zonos vokiečių komunisti
nis jaunimas, bet ir įvairių 
kraštų delegacijos. Pernai me
tais panašios šventės proga 
daug į Berlyną sugabentų jau
nuolių pabėgo į Vakarus. Dėl 
to šįmet komunistai pasirūpi
no nuo to apsidrausti — už
barikadavo į vakarinius sek
torius gatves ir sustiprini sie
nos sargybas. Bet ir tai nieko 
nepadėjo. Jau pirmą dieną pen
kiasdešimt jaunų vokiečių pa- 

' bėgę. Tarp jtj čcvyrr’ “han- 
dies policininkai”, kurių de
zertyrų į Vakarus skaičius šiuo 
būdu jau' pasiekė šiais metais 
800. Pabėgėliai pareiškė, kad 
jie tėra dar pirmieji. Norinčių 
pabėgti yra žymiai daugiau, 
bet kiti laukia, ar pirmiesiems 
pabėgėliams bus suteikta prie
glaudos teisė.

Vėliau, nežiūrėdami savo 
vadovų draudimo, į vakarinius 
Berlyno sektorius atvyko apie 
5.000 į komunistinę šventę su- 
vežtę jaunuolių, kurių dalis 
taip pat nebegrįžo ir paprašė 
prieglaudos teisės. Tuo būdu 
dezertyrų jau padidėjo arti 
šimto. Manoma, jog artimiau
siomis dienomis tas skaičius 
dar žymiai pakils.

Nors komunistai skelbė, kad 
šventėje dalyvaus apie 2 mili
jonai asmenų, jiems pavyko li
gi šiol sutelkti vos apie 240.- 
000.

Iš WEST POINT K ARO AK A
DEMIJOS PAŠALINTA 90 

KARIŪNŲ

Rugpiūčio 3 d. iš West Point 
karo akademijos pašalinta 90 
kariūnų už tai. kad jie per eg
zaminus naudojosi kitų, anks
čiau laikiusių egzaminus, pa
galba. Jie iš savo kolegų suži
noję, kokie bus klausimai per 
egzaminus. Dauguma pašalin
tųjų esą futbolo žaidėjai.

Tai didžiaus:as pašalintųjų 
vienu kart skaičius nuo akade
mijos įsikūrimo.

Akademijoje yra daugiau 
kaip 2400 kariūnų. Dauguma 
jų senatorių rekomenduoti pa
teko į šią akademiją. Todėl 
reikalas labai greitai atsidūrė 
senate ir tebėra gyvai disku
tuojamas

Weshingtonas yra nuomo
nės. kad ręikia pcrž:ūrėti bylą 
ir iš viso. Karo akademijose e- 
są perdaug sporto, todėl ne
nuostabu, kad kitiems mokslo 
dalykams nebelieka pakanka
mai laiko ir studentai yra pri
versti per egzaminus naudotis 
gabesniųjų pagalba.

Irano naftos smalstybinimo įstaigos vedėjas Al'ahya šalę h tariasi su 
sergančiu min. pirm, Mossadegh dėl naujųjų anglų pasiūlomu.

PRASIDĖS DERYBOS DĖL NAFTOS

Teheranas.— Iš Londono at
vyko į Teheraną anglų delega
cija ir trečiadienį prasidės de
rybos su Irano vyriausybe 
ginčijamais naftos suvalstvbi- 
nimo klausimais.

Ligi šiol labai atkakliai spy- 
ręsis min. pirm. Mossadegh sa
vo pranešime senatui leido su
prasti. kad jis nebereikalaus, 
jog naftos suvalstybinimo įsta
tymas būtų raidiškai vykdo
mas. Jis nurodė, kad anglai su 
naftos suvalstybirimu Sutinka 
ir bus deramasi tik dėl nuosta
tų. kurie liečia anglų intere
sus. Manoma, kad čia Mossa
degh turėjo galvoje nuostatus, 
kurie paliečia anglų naftos 
įmonių nusavinimą. Panašų 
pranešimą Mossadegh padarė 
ir parlamente, kur tik vienas 
atstovas ministerį pirmininką 
dėl pradedamų derybų pavadi
no išdaviku. Jam pritaria ir 
kraštutinių nacionalistų bei 
komunistų spauda. Bet kiti at
stovai ir vyriausybės nariai y
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• Anglų sosto įpėdinė princesė Elzbieta su savo vyru spalio 

mėnesį atvyks į JAV aplankyti prez. Trumaną.
• Buvęs Vokietijos valstybinio banko prezidentas Dr. H. 

Schachtas atvyko į Indoneziją, kur bus vyriausybės finansinis 
patarėjas.

• Vakarų Vokietija ir Japonija pasirašė naują prekybos su
tartį, kuria numatoma į metus pasikeisti 30 milijonų dolerių ver
tės prekėmis.

• JAV atstovi) rūmai priėmė įstatymo projektą, kuriuo drau
džiama teikti JAV pagalbą tiems kraštams, kurie Sovietams ar 
jų satelitams parduoda karines medžiagas.

• Čekoslovakijos urano kasyklose kilo darbininkų maištas. 
Susirėmimo su policija metu 60 darbininkų žuvo ir 200 suimta.

• Vakarų Vokietijos surinktais duomenimis, ligi šio laiko 
iš sovietinės Vokietijos yra paliegę pusantro milijono vokiečių.

Bad Ischl, Austrijoj, atidaryta pasaulinė skautų jamboree. 
Joje dalyvauja 47 tautų 15.000 skautų.

• Bulgarijoj areštuoti keturi komunistinės vyriausybės mi- 
nisteriai ir keturi generolai. Pašalinta iš pareigų daug aukš
tų valdininkų. Suėmimai ir šalinimai vyksta ryšium su ūkio pa
krikimu.

• Prieš galimą Sovietų agresiją Vakarų oro pajėgoms sustip
rinti j Vokietiją šiomis dienomis atvyko 1183 JAV lakūnai.

• Japonijos finansų ministeris Ikeda pareiškė, jog po taikos 
sutarties pasirašymo Japonija stengsis gauti ią JAV paskolą.

• Iš Sudetų ištremtus ir dabar lenkų valdomose srityse gy
venančius vokiečius Sovietai numato grąžinti atgal priverčiamie
siems darbams. Panašiai numatoma grąžinti ir iš Vengrijos, 
Rumunijos ir Bulgarijos ištremtus vokiečius. Tai paliestų apie 
200.000 asmenų.

• Kinų komunistų tarpe susidarė grupė, kur nori nuversti 
Mao-Tse-Tungą ir sudaryti koalicinę Kinijos vyraiusybę. Kokios 
reikšmės šis Kinijos komunistų skilimas turės ateities įvykiams, 
šiuo metu dar neaišku.

ra linkę labai neužsispirti, nes 
tuo būdu gali kraštas patekti į 
didelius finansinius sunkumus.

PASKUTINIS BANDYMAS

New Y’orkas. — Pereitais 
metais prez. Trumano pasiūly
tas pasaulio nusiginklavimas 
Jungtinių Tautų kontrolėje 
baigiamas įvilkti į rezoliucijos 
rėmus. Rezoliucija bus pasiū
lyta svarstyt! Jungt. Tautų 
sesijoje Paryžiuje šį rudenį. 
Planas numato ' nusiginklavi
mą. bet kartu ir tarptautinę 
inspekciją.

Sovietų Višinskis tą pasiūly
mą sutiko tada palankiai. Da
bar Rusijai bus suteikta pasku
tinė proga pasakyti ar ji su
tiks su savo karinių pajėgų 
tarptautine kontrole ar ne. Jei
gu ir šis bandymas nepasiseks, 
tada jau nebebus sąjunginin
kams jokių abejonių dėl savo 
karinių jėgų stiprinimo
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Dr. Kazys Sruoga ■ Veržikas

Jungt. Tautų delegacija vyksta deryboms į Kaesong.

Kanada Anglijos įkaitas Amerikai 
Kanada Amerikos taikos ir karo vartai 
Ar Amerika sieks Kanados kada nors?

KODĖL KANADA NE 49 JAV 
VALSTYBE?

■ * •

■jį. .į? •
J*- ■ ii S

MUK ..
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ŽMONES SUŠALS AR SUDEGS?

CICERO. ILLINOIS. — Amerika švenčia savo nepriklausomy
bės šventę liepos 4 dieną, o Kanada tik tris dienas anksčiau — lie
pos 1 d. Amerikos “amžius” — 175 metai, gi Kanados 74 metai. 
Kasdieniniame gyvenime ne daug kam ir į galvą ateina, kad 
Kanada nėra Amerika, kad Kanada nėra net gi respublika. Kana
da yra Britų imperijos dalis ir Anglijos karalius yra Kanados ka
ralius. Kai užeina kalbos apie galimą Amerikos karišką užpuolimą 
iš Sovietų pusės, tai visiems atrodo savaime suprantama, kad pir
moje eilėje turės ginti Kanados teritoriją. Žinoma, jei toks užpuo
limas vyktų per Aliaską ar per šiaurės ašigalį.

Ir vis dėlto Kanada nepriklauso Amerikai. O juk gerai žino
me, kad, JAV besiplečiant, milžiniški Amerikos kontinento žemės 
plotai vienu ar kitu būdu pasidarė JAV valstybėmis, kol jų skai
čius pasiekė 48. Kaip gi atsitiko, kad Kanada nevirto ir nevirsta,
sakysime, 49-ta JAV valstybe? O juk gi yra faktas, kad tiek 
Amerikoje, tiek Kanadoje ne taip dar seniai buvo įtakingų žmonių 
grupės, kurios JAV ir Kanados vienokį ar kitokį susijungimą labai 
entuziastiškai propogavo. Ir dar vienas neginčijamas faktas. Ang
lija Kanados kariškai apginti nepajėgtų. Pažiūrėkime į žemėlapį— 
bus aišku.

Taigi kodėl Kanada ne 49 valstybė? Visų pirma Kanada yra 
Anglijos ir Amerikos- užstatas—įkaitas. Kokiu nors “paaštrėji
mų” atveju Kanada pirmoje eilėje “taptų” JAV teritorija. Tai yra 
viena iš keletos priežasčių, kodėl Anglija niekur nebemėgino liesti 
Amerikos teritorijų. Nors viliojančių progų buvo ir labai daug.

Antra priežastis daugiau liečia pačias JAV. Kanados gyni
mas nuo priešo užpuolimo reiškia Amerikos gynimą. Jeigu Kana
da būtų JAV valstybė, tai jes gynimas Anglijai galėtų ir mažai rū
pėti. Galėtų net gi būti priešingai. Anglija galėtų tokiu momentu 
pagalvoti apie prarastos žemės atgavimą. Visaip gi esti. Juk buvo 
gi laikai, ir dar ne taip seniai, kada Anglija buvo linkusi iškeisti 
Amerikos draugystę į karišką sąjungą su Japonija. Ir tos sąjungos 
aštrus smaigalis būtų buvęs prie progos nukreiptas prieš JAV. 
Tai gi yra rimta priežastis norėti, kad Kanada būtų ir pasiliktų 
Anglijos dominija ir drauge Amerikos stipriai apsaugotas “prieš
kambaris.”

Jeigu gi taip atsitiktų, kad Kanada pasidarytų visai niekam 
nepriklausoma — nei JAV, nei Anglijai — tdi. žinoma, susidary
tų gan pavojinga padėtis. Kanada galėtų pasidaryti Amerikos prie
šų įtakų sfera ir pagaliau jjuolimo bdpe. Perdaug tamprus Kana
dos įjungimas į Pan-Amerikos'Valštyb. sąjūdį galėtų taip pąt duo
ti ne visai JAV pageidautiną padėtį Pietų Amerikos valstybių at
žvilgiu. Kanada, atsistojusi greta Pietų Amerikos Valstybių blo
ko, galėtų sudaryti politinę persvarą JAV nenaudai. O juk ir be 
to JAV turi daug keblumų, benarpliodamos Pietų ir Centrinės 
Amerikos painiavas.

Todėl ir atrodo, kad Kanada ilgai dar pasiliks tokia, kokia 
J yra dabar.

Buvo kitkart armija, kurios 
kareiviai ir karininkai dėvėjo 
tas pačias nuplyšusias unifor
mas. Kareiviai neprivalėjo ka
rininkus sveikinti ir prieš juos 
ramiai temptis. Nebuvo laips
nių ženklų nei ordinų. Naujo
kas galėjo su papirosu rankoje 
stovėti prieš pulko vadą ir ta
sai pulko vadas prieš kautynes 
turėjo tuo reikalu atsiklausti 
kareivių, nes jis tų kareivių 
vadu buvo išrinktas. Tai buvo 
1917 m. “Raudonoji Armija.”

Dabar Sovietų karininkas a- 
vi auktšais aulais batus, dėvi 
aptemptą, su auksiniais ant
pečiais mundurą, ir išdidžiai 
laiko ranką ant lenkto kardo 
rankenos. Tai kažkas tarp ka
zokų atomano ir senovinio prū- 
s1’ karininko, apie kurį buvo 
„xoma, kad vietoj naktinių 

marškinių dėvi šarvus.
Pradžioj dirstelkim į Sovietų 

generolo uniformą, kuri yra 
šešių rūšių — tarnybai. para
dui ir t.t. “Draugas” generolas 
dėvi tamsiai mėlyną apdarą, 
kuris — kad tai ir keistoka— 
labai dažnai siūtas kurios 
Vakarų sostinės siuvėjo, 
milinės rankovių atraitai
raudono aksomo. Ugi ir platūs 
auksiniai antpečiai jo pečius 
daro dar platesnius. Kelinės 
plačios, bent kiek rytietiško 
stiliaus, su purpurinės spalvos 
iš abiejų pusių užsiuvomis, ku
rių galai dingsta tokiuose il
guose batuose, kad draugas ge
nerolas nė kojų nebegali kaip 
reikiant sulenkti. Diržas taip 
pat auksu papuoštas, kaip ir 
pentinai bei sagos. Tik kardas 
sidabro spalvos, su dramblio 
kaulo rankena ir pakabintas 
ant raudonos porte-epee. Mun
duras taip pasiūtas, kad užse- 
giojamas prie pat dešinio pe
ties. Tuo būdu jo savininkas 
gali iš eilės sukabinti ant krū
tinės ligi penkiolikos medalių.

Užsiminus apie kardą, reikia 
pastebėti, kad jis Sovietų ka
rininkui yra ne tik puošmena, 
bet turi ir tam tikros “viduji
nės” reikšmės. Tai’jo didybės 
simbolis. Dėl to Sovietų kari
ninkas ką tik į lovą gulti su 
kardu nelipa. Net tankų ir la
kūnai karininkai į savo maši
nas be kardo nesėda.

medžioja lokius, žaidžia tenisą 
ir polo. O tarnyboje kareivių 
gyvy bė ir mirtis yra jų ranko
se. Kareivius mušti jau ‘ seniai 
leista ir tai plačiai praktikuo
jama. Pagal karinį kodeksą. 
Sovietų karininkas gali kareivį 
ir nušauti, kad “rimtoj padėty 
nesutruktų laiko”. O lengva 
suprasti, kad “rimta padėtis” 
ir “laiko taupymas” yra labai 
plačios sąvokos. Kareivis So
vietų karininkui niekad negali 
atsakyti tiesiog “tak” — taip, 
bet būtinai “tak točno’” —tik
rai taip. Niekad negali atsa
kyti “niet” — ne. bet būtinai 
“nikak niet” — tikrai ne.

Šiuo būdu Sovietų karinin
kas jau nebesijaučia žmogus, 
kaip visi kiti, bet savotiškas 
antžmogis.

Ordinų ir privilegijų lietus
Kas atkreipė dėmėsi i ęen. 

Žukovo paveikslą, lengvai ga
lėjo pastebėti, kad jis žymiai

TREMTIES SKAUTU LAIMĖJIMAS
Gegužės mėn. New Yorke 

buvo tarptautinis tremtinių 
skautų vadų suvažiavimas. Ta
me suvažiavime buvo sudarv— » 
tas centras vardu — Skautų 
Sąjūdžio iš anapus geležinės 
uždangos konferencija (Con- 
fercnce of Boy-Scouts Move- 
ments from behind Iron Cur- 
tain). Suvažiavime apsvarstyti 
tremtinių skautų reikalai ir a- 
titinkamų rezoliucijų forma 
buvo perduoti Tarptautiniam 
Skautų Biurui Londone. Ang
lijoje.

šiomis dienomis 
rektoriaus pulk, 
gautas palankus
TSB faktiškai pripažįsta trem
tinių skautų vadų sudarvta 
naująjį organą (Konferenciją) 
ir pageidauja
Konferencijos nariais — tauti
nėmis skautų brolijomis 
tarpius ryšius. Deja, tuo tarpu 
tremtinių skautų brolijos nėra 
atstovaujamos Tarptautinėje 
Skautų Konferencijoje, nes ne
gali veikti savo tautinėse teri
torijose. Tikimasi, kad ilgainiui

jos bus įsileistos ir į šią dukš- 
čiausią pasaulinės, skautybės 
instituciją.

Tremtinių skautų Konferen
cijai šiuo metu priklauso, gu
dų, latvių, lietuvių, rusų, uk
rainiečių ir vengrų tremt. skau
tų brolijos. Jai vadovauja sek
retoriatas: skautininkai’ Mi- 
chelson (estas) — sekretorius, 
ir du pavaduotojai — V. 
pas (lietuvis) ir Hladkyj 
rainietis).

Ce- 
uk-

KLASE
Goe-pralenkė Hitlerio maršalo 

ringo ordinų rekordą. Šita so
vietinė ordinų infliacija'kyla iš 
to, kad vieną ordiną seka visa 
eilė kitų. Jei kuris, pav., gauna 
Raudonosios žvaigždės ordiną, 
tai automatiškai gauna Lenino 
ordiną ir Sovietų Sąjungos did
vyrio vardą.

Su ordinais gaunamos ir pri
vilegijos. Šalia kitų finansinių 
pirmenybių, pav., toks “didvy
ris” gali nemokamai važinėti 
po visą Sovietų Sąjungą. Ofi
cialiai pripažintas “Sovietų Są
jungos 'menininkas” taip pat 
dar iškala jo biustą, kuris pa
statomas jo gimtosios Vietovės 
svarbiausioj aikštėj. Jeigu dvi 
tas žvaigždes gauna, jo statula 
padaroma net natūralaus jo 
dydžio.

Su tokiu “draugu” didvyriu 
palyginkime Sovietų kolchozi- 
rrimką lir bus aiSJttfyitokiA ’‘ne- 
klasinė” valstybė ’ yra Stalino 
imperija.

iš TSB di- 
J. VVilsono 
atsakymas.

turėti su tos

be-

Naujas vokiečių tran
sportas iš Lietuvos
Berlynas. — šiom!., dieno

mis atvyko į Berlyną iš Lietu
vos naujas vokiečių transpor
tas. Grąžintieji iš Lietuvos vo
kiečiai yra visi labai apiplyšę. 
Be to, vykstant per Lenkiją, 
buvo iš jų atimta visa, ką jie 
tik dar turėjo. Nors kelionė 
truko 12 dienų. Sovietų įstai
gos jiems išdavė tik trims die
noms maisto.

nors
Jo

yra
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Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

4D6 GRAND STREET
Gyvenimo vieta

BROOKLYN. N. Y

65-43 Grand Avė.
Tel. TU’ining 4-8087

Maspeth, N. Y.

KLAUSYKIT RADIJO!
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Viešpataujanti klasė

Kad Sovietai šiandien 
tipinga klasinė valstybė, nie
kas daugiau nebegali abejoti. 
Bet aukštųjų karininkų klasė 
jau yra ten tapusi nebe papra
sta. bet tiesiog antžmogių kla
se. Ir tai lemia ne tik tai. kad 
aukštieji Sovietų karininkai 
gauna maždaug dvidešimt kar
tų didesnį atlyginimą, kaip 
kvalifikuotas darbininkas. Net 
ne tai, kad jiems yra specialios 
parduotuvės ir tik jiems skirti 
restoranai. Net gi atskiri k’u- 
bai “ligi majoro", “ligi pulki
ninko leitenanto" ir “ligi gene
rolo." Jie yra tapę didesni ari
stokratai ir valdovai, kaip bu
vo caro karininkai. .Tie važinė
ja luksusiniais automobiliais,

yra

Š. m. rugsėjo 3-8 d. Londone 
vyks antrasis tarptautinis as
tronautinis kongresas, kuria
me įvairių kraštų “tarptautinio 
susisiekimo” atstovai svarstys 
savo planus ir projektus. Vie
nas iš pagrindinių konferenci
jai paruoštų projektų yra tar
pinės stoties pakeliui į mėnulį 
įrengimo projektas.

Tarpinės stoties klausimu 
buvo imta plačiau domėtis nuo 
1949 m., kai buvęs JAV gyny
bos sekretorius J. Forrestal o- 
ficialiaj paskelbė apie ameri
kiečių sausumos, oro ir laivyno 
pajėgų pastangas išdirbti oro 
stočių programą. Prieš tai apie 
tarpinę stotį į mėnulį galvojo 
tik nedaugelis fantastais pra
mintų mokslininkų.

Iš tikrųjų tokios tarpinės 
stoties idėja yra labai drąsi ir 
nė vienam, net ir labai išradin
gam, protui gali kelti abejonių. 
Tuščioj erdvėj .juk nėra jokio 
kablio, ant kurios tą stotį ga
lima būtų pakabinti. Jos laiky
masis erdvėje priklausytų tik 
nuo stoties masės ir greičio.

Teoretiškai techniškoji tar
pinės stoties problema yra ga
na paprasta. Reikia tik tam 
tikram nuotoly nuo žemės su
teikti raketai tokį greitį, kad 
jos skridimo ir svorio jėgos vie
na kitą atsvertų, kitaip sakant, 
kad raketos svoris neleistu jai 
per toli nuo žemės atitrūkti, o 
.jos svoriui lygus greitis neleis
tų jai nukristi ant žemės. Tuo 
būdu raketa pastoviai ratu be
keliautų aplink žemę, nesude
gindama daugiau nė lašo kuro, 
virsdama tuo būdu dirbtiniu 
mėnuliu, seniai svajojama tar
pine stotimi. Raketos greitį ap
sprendžia jos nuotolis nuo že
mės. Juo arčiau žemės tuo di
desnis turi būti greitis. 557 km. 
aukštyje tarpinės stoties grei
tis turi būti 7582 m sek., 1000 
km. aukštyje 7350 m

1669 km. aukštyje 7039 m sek. 
42.000 km. nuotoly nuo žemės 
tarpinė oro stotis aplėktų žemę 
lygiai per 24 vai., praktiškai 
likdama kyboti viršum tam 
tikro žemės taško, kadangi ir 
žemė kartu sukasi.

Jei pasisektų transportinė
mis raketomis pristatyti į tar
pinę stotį kuro, tai toji stotis 
galėtų tarnauti kaip kuro re
zervuaras, iš kurio j mėnulį 
skrendančios raketos pakeliui 
galėtų papildyti savo kuro at
sargas. Londono diskusijų pro
gramoje numatyta svarstyti 
kuro pristatymo, stoties įren
gimo ir kiti klausimai.

SOVIETŲ KARININKAI 
VOKIEČIŲ UNIFORMOSE

Bonna. — Iš sovietinės Vo
kietijos zonos pabėgęs “liau
dies policininkas” pareiškė, 
kad tos policijos apmokymą 
atlieka vokiečių uniformomis 
apsivilkę Sovietų karininkai.

Šiemet saulė perdaug nekai
tina. Miestuose žmonės džiau
giasi, o vasarotojai liūsta. Bet 
būtų dar liūdniau, jei saulė vi
sai sustotų švietusi, arba pra
dėtų negailestingai kepinti. Jei 
ji paliautų šildžiusi, žemė su
šaltų į kietą ragą. Jei imtų 
bent kiek stipraiu kaitinti, vis
kas išdžiūtų ir išgaruotų. Ar. 
šiaip ar taip, žmogui nebūtų 
vietos žemėje. O taip turės ka
da nors atsitikti. Tat kiek dar 
laiko žmonės galės gyventi ir 
kivirčytis Korėjoje, Persijoje 
ar Maskvoje?

Pabandykime apskaičiuoti
Saulė mūsų žemei yra labai 

“šykšti”: ji atiduoda mums 
tiktai dvi milijardines dalis tos 
energijos, kurią išlieja į pla
čiausias erdves. Bet ir to mums 
užtenka. Daugiau nenorėtume. 
Gal tik norėtume, kad saulės 
dovanos lygiau būtų žemei iš
dalintos: ašigaliuose amžinus 
sniegynus nutirpdytų. o dyku
moms savo šilimą prilaikytų. 
Sužydėtų tada sodai visoje že
mėje. Bet ar nepaskandintų jų 
sutirpę ledynai ir pritvindę 
marias? Geriau jau tebūna, 
kaip yra.

O yra taip, kad saulė mums 
teikia 500,000 trilijonų HP 
(arklio jėgos vienetų, kuriais 
energija skaičiuojama). Jei 
žmogus imtų 'skaičiuoti dieną 
ir naktį, kas sekundę po vieną 
vienetą, tai jis turėtų gyventi 
32 milijardus metų ir suskai
čiuotų tik vieną trilijoną. O 
kur visi 500,000? Tai bent jė
ga! Geras keturių motorų kelei
vinis lėktuvas traukiamas tik
tai 10,00 HP. Jis nei dulkės ne
vertas, palyginus su saulės e- 
nergija.

Jei norėtume saulę pakeisti 
arklių jėga, tai kas sekundę tu
rėtų atsirasti po 500,000 ark
lių, ir tik per 32 milijardus me
tų jų pakankamai prisiaugin
tume. Bet“ kur jie ir sutilptų? 
Arklidžių jiems negalėtų pasta
tyti nei Stalino stachanovie- 
čiai. Saulė visus aplenkia, visus 
aprūpina ir visiems šildo bei 
šviečia — geriems ir pik
tiems. Bet ar ilgai ji šildys?

Jei saulė aptemtų...
Prieš praėjusį karą buvo ro

domas filmas, paremtas mok
slininkų apskaičiavimu, kad 
saulė vis silpnėja, “pailsta” ir 
mažiau bešildo. Buvo parody
ta. kaip vis tamsėja, o žemė 
ledėja. Augalai nykę, žvėrys 
gaišę, o žmonės vis traukęsi į 
šiltesnius kraštus. Pagaliau li
kę tik du žmonės. Jie klampo
ję giliu sniegu, siautęsi kailiais, 
bet mirtis vis artėjusi. Paga
liau pajutę, kad ir jiedu stings
ta, ir sustingo.

Žiūrint to filmo, atrodė visai 
patikimas daikas, kad toks yra 
žemės galas — pabaiga visų 
žmogiškų kivirčių. draskymo- 
si ir nesantaikos. Pabaigoje vi
siems užteko ir žemės turtų, 
ir vietos, ir garbės, tik pritrū
ko saulės. Ji aptemo. Ir šv. 
Rašte pasakyta: “aptems sau
lė, mėnulis nebeduos savo švie
sos, žvaigždės kris nuo dan
gaus ir dangaus galybės bus 
pajudintos.”

Filmas toliau neberodė, kaip 
tos dangaus galybės bus paju
dintos, kaip pasirodys kryžius 
debesyse, kaip visi bus suva
dinti į paskutinį teismą: ar jie 
būtų sušalę ar sudegę. O gal 
mes tikrai sudegsime, o ne su
šalsime ?
O jei saulė perdaug įkaistų....

Dabar, atominės energijos 
amžiuje, mokslininkai iškėlė 
naują mintį ,kas bus su saule, o 
tuo pačiu ir su mumis. Mes 
juk prie saulės taip prikabinti, 
kaip automobilio motoras prie 
gazo. Tik saulės pečius nekū- 
rianamas nei gazu nei akmens 
anglimis. Bijoti, kai ji pritrūk
tų kuro, nėra 
kia baimintis, 
neįkaistų.

Amerikietis

ko. Labiau rei- 
kad ji perdaug

fizikas Gamov 
kaip tik ir tvirtina, kad po 10 
milijardų metų saulė pasida
rys karštesnė. Ji mus kaitina 
dėlto, kad jos viduje yra mil
žiniška atominė laboratorija, 
kuri vandenilį paverčia heliju. 
Jis gi, kaip kokia “pluta”, ati
traukia saulę ir neleidžia iš jos 
prasiveržti dar didesniam ener
gijos kiekiui. Bet tos energijos 
saulės viduje vis rinksis dau
giau, temperatūra vis kils ir 
saulė vieną kartą švystels visu 
savo kaitrumu, kaip tai yra su 
kitomis žvaigždėmis. Saulė, pa
lyginus, yra dar visai “jauna” 
žvaigždė (turi tik kelis milijar
dus metų) ir jos dar laukia 
“šviesi” ir “ugninga” ateitis, 
kaip ir kiekvienos jaunuolės.

Bet kas tada atsitiktų su 
žemės jaunuolėmis ir jaunuo
liais, kurie, sakysime, po 10 
milijardų metų rengtų vestu
ves? Pirmiausia pritrūktų ne 
tiktai vyno, bet ir vandens, ku
ris Kanoje buvo stebuklingai 
vynu paverstas. Visas vanduo 
virstų garu. Vietoje okeanų 
liktų tiktai gilios duobės su 
nusėdusių laivų laužu. Žemės 
paviršiuje viskas nusviltų, 
žmonės turėtų raustis giliai j 
žemę (bet kaip ten gyvensi?) 
arba keldintis į kurią šaltesnę 
planetą. Kas gali žinoti žmo
gaus išradingumą? Jau dabar 
kai kas svajoja pasiekti mėnu
lį. Pasaulis platus, ir erū 
visatos plotuos^, rasi, yra koks 
kampas, kur galima būtų lais
vai gyventi ir be kruvinų karų 
ar revoliucijų? Nusiminti nėra 
ko, ypač tiems, kurie ketina 
gyventi... milijardus metų.

O vienas dalykas vis dėlto yra 
tikras

Gali praeiti milijardai metų, 
bet nepraeis nei vieną jotą iš 
to, kas pasakyta: “Tuomet vi
sos žmonių giminės raudos ir 
išvys žmogaus Sūnų, ateinantį 
dangaus debesyse su didele ga
lybe ir didenybe.” Ar tai seks 
po to, kai saulė aptems išseku
si, ar stipriai sušvitusi, ar to
kia, kaip dabar matome, žmo
gui tai neturi reikšmės. Spėlio
damas jis čia nieko sau padėti 
negali. Geriau padarys, jei ne
sitikės milijardus metų gyven
ti, o patikės, kad vieną kartą 
reikės su Dievu akis į akį susi
durti. Gal ryloj, o gal dar ir 
šiandien? Kas žino?

7350 sek..

FILMOS - ŠOKIAI

•>

Šeštadienį, rugpiūčio mėn. 18 d.. 8:30 vai. vakare 
WINTER GARDEN TAVERN, INC

1883 MADISON ST., (Forest Avė. Stotis) BROOKLYN 27, N. Y.

VYTAUTAS BELECKAS
rodys sekančias filmas: a) Lietuvių futbolo komanda, b) Lietuvių olimpiados 2-ji dalis 
ir c) Nepriklausoma Lietuva.

Po filmų šokiai, grojant Alg. Kačanausko orkestrui.

ĮŽANGA TIK 5 0 c.

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
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DAR VIENA SUKTYBE
%

Maskvos raudonieji sukčiai laikosi visiems pasaulio sukčiams 
būdingos taktikos. Atsižvelgdami į aplinkybes, jie pradeda šauk
ti, grasinti arba vėl prabyla saldžiu balseliu. Bet tikslas visuomet 
tas pats — apgauti.

Neseniai Maskva apsiputojusi šaukė prieš “amerikiečių im
perialistus.” Bet dabar staiga pradėjo labai “draugišką” aiškini
mą. Girdi, kuriam čia galui ginkluotis tiems Vakarams. Pasaulis 
platus, ir jame Sovietai ir Vakarai galį puikiausiai vienas šalia ki
to sutilpti, šiam naujam savo išradimui skelbti išleido net anglų 
kalba laikraštį.

Iš kur toks staigus pasikeitimas? Juk tai priešinga visų ko
munizmo vadų skelbiamai teorijai, kad komunizmas ir jų vadi
namas kapitalizmas negali vienas šalia kito pasauly išsitekti.

Už tos Kremliaus propagandos būgnininkų stovi Maskvos 
viešpačiai, kurie niekad nei morališkai nei kariškai nenusiginkla
vo. Visą laiką ruošė savo gyventojus karui ir kalė ginklus. Bet 
dabar jų tikslams būtų naudinga laikinis atoslūgis. Nuo pastarojo 
karo pradžios jie prisijungė 200.000 kvadr. mylių su 21 milijonu 
gyventojų ir bent 11 valstybių “priglaudė” už geležinės uždangos. 
Dabar šį prarytą grobį dar jiems reikia baigti suvirškint. Tai 
viena. Be to, Maskva vengia lemiamos kovos, kol jos ginklų ir 
atominė pramonė nepralenkė Vakarų. O ji dar ir jaučia, kad 
jos propaganda nėra ligi jos pageidaujamo laipsnio pakirtusi Va
karų dvasią, jos penktoji kolona dar nėra pakankamai gausi ir 
pasiruošusi veikti. Visam tam Maskvai ir reikia laimėti laiko, 
kad paskui galėtų ji nuspręsti, kada ir kur pradėti puolimą. O čia 
Vakarai pradėjo ginkluotis, ir ji nebegali laukti. Jei lauks, po 
tam tikro laiko nebegalės turėti vilčių, jog susirėmimą su Vaka
rais laimės. Negalės pasirinkti laiko, kada agresiją pradėti.

šios aplinkybės verčia Kremlių imtis priemonių kaip nors 
tą Vakarų ginklavimąsi sulaikyti.

Žinodama, jog Vakarų tautos trokšta taikos, kad galėtų ra
miai dirbti ir gy venti, Maskva ir griebiasi tai išnaudoti. Ji tikisi, 
kad,Vakarų mases įtikinus, jog Sovietų agresijos grėsmė esanti 
tik “karo kursytojų” prasimanymas, tos masės privers politikus 
ir kariškius atsisakyti plačių ginklavimosi planų. Ji taip pat vi
liasi, kad nustojusios bijotis sovietinės agresijos, Vakarų tautos 
vėl atsimins savo senus ginčus, pradės skaldytis, ir dabar prasi
dėjęs jungimasis subyrės. O Sovietams to tik ir reikia. Dar ge
riau pasiruošę, ji«k be didelio vargo jau kiekvieną paskirai sudo
rotų.

Laimė, kad per pastaruosius šešerius metus laisvasis pasau
lis gavo jau pakankamai progos įsitikinti, kas yra iš tikro tie 
Maskvos viešpačiai, ko jie siekia ir kokias priemones tam naudo
ja. Savo laikysena Sovietai labai daug Vakarus pamokė. Tiek 
daug, jog čia dabar tik viena kita kvaiša galva dar gali patikėti 
suktiems jų žodžiams. O tai yra laidas, kad Maskvai nepavyks 
netikėtai ir nepasiruošusį laisvąjį pasaulį užpulti ir praryti.

Jaunų darbininkų organiza- ; 
cija JOC (Jounesse Ouvrier 
Catoliųue) yra gimusi Belgijo
je. Jos steigėjas yra kan. J. 
Cardijn. Iš Belgijos šis sąjūdis 
pasklido po visą pasaulį. Jis 
gyvai reiškiasi šiandien jau ir 
Kanadoje, ypač ten gyvenančių 
prancūzų darbininkų tarpe.

Ryšy su žosistų organizaci
jos steigėjo kan. J. Cardijn 
kelione po Ameriką ir Kanadą 
Montrealyj neseniai įvyko pa
sitarimas organizacijos reika
lais, kuriame teko dalyvauti ir 
šių eilučių autoriui.

Ta proga teko susipažinti su 
Kanados žosistų vadais, pa
sauliečiais ir kunigais. Kana
dos žosistų centre gražiai dirba 
kun. Arės S. J. ir kun. Ar- 
chambaut S. J. Plačiai žinomas 
yra ir Montrealio žosistų cen
tre dirbantis Tėvas Laramee.

Nuo kada Kanadoje pradėjo 
jauni darbininkai organizuo
tis? — klausiu kun. Laramee. 
Kas čia buvo tas pirmasis žo
sistų organizatorius?

Jaunus darbininkus katali
kus Kanadoje pradėjo organi
zuoti kun. F. Roy, OMI. 1932 
metais. Taigi ateinančiais me
tais sukaks lygiai 20 metų. Tą 
sukaktį Kanados žosistai žada 
gražiai paminėti.

Kiek dabar žosistų gali būti 
Kanadoje?

šiuo metu neturime tikslių 
davinių. Pačiame Montrealyje 
turime apie 500 aktyvių vadų, 
kurių įtakoj yra virš 2000 jau
nų vyrų ir mergaičių, dirban
čių įvairiuose fabrikuose ir į- 
monėse. Turiu mintyje tik 
prancūzišką organizacijos sek
torių. Neseniai pradėjome dar
bą su angliškai kalbančiais jau
nais darbininkais. Tokių židi
nių turime jau ir kituose Ka
nados miestuose ir pramonės 
centruose.

Kaip jūs čia Kanadoje vei
kiate, kaip esate susiskirstę, 
parapijomis ar kokiu kitokiu 
pagrindu?

Jaunų darbininkų sąjungos 
vienetai organizuojami fabri
kuose ir įmonėse atitinkamo^ 
parapijos ribose. Parapiniai 
vienetai yra apjungiami vysku
pijos centro.

Ar turėjo žosistai Kanadoje 
įtakos į socialinių įstatymų lei
dimą*

Mes daugiausiai dėmesio 
kreipėme ligšiol į konkrečių 
konfliktų likvidavimą darbinin
kų naudai. Organizacija palai
ko ryšį ir stengiasi daryti į- 
takos į teismo personalą, kad 

, jis vadovautųsi teisingumu ir 
pagarba žmogui.

Ar socialiniai įstatymai Ka
nadoje skiriąsi nuo soc. Ame
rikos įstatymų?

1 Skirtumas yra labai mažas. 
Amerikos unijos turi nemažai

įtakos į Kanados unijas.
Kokias kitas organizacijas 

turite čia Kanadoje, kurios tu
ri įtakos socialiniame gyveni
me?

Žosistų sąjunga ruošia jau
niems darbininkams vadus iš 
jų pačių tarpo. Ypatingas dė
mesys kreipiamas čia į tokio 
iauno vado ideologinį ir socia
linį paruošimą, šalia JOC turi
me dar 
Canada. 
mesys į 
problemas ir jų sprendimą, ši 
organizacija yra didelė pajėga. 
Turime dar API. kuri skiepija 
jaunų darbininkų vadams a- 
paštalavimo dvasią, bet kartu 
sunažindina juos su konkrečio
mis socialinėmis problemomis. 
Šios or-jos turi savo kapelio
nus.

Kaip Kanados valdžia žiūri į 
šitas organizacijas?

Valdžios žmonės vadovauja
si pas mus krikščioniška dva
sia, sakyčiau, enciklikų dva
sia. Tačiau jie pasižvmi dide'iu 
atsargumu, o todėl ir tam tik- 

‘ ru konservatizmu, atsilikimu.
Jie nelabai patenkinti žosistais 
ir sindikato žmonėmis, laiky
dami juos perdaug pažangiais.

Koks šių katalikišku darbi
ninkų organizacijų ryšys su u- 
nijomis? ,

Susidarė tam tikras lygia
gretumas, paralelizmas. Mūsų 
organizacijos šalia teisinių da
lykų, palaiko ir ugdo apaštala
vimo dvasią: unijos pasitenki
na darbu teisinėje srityje. Jos 
kartais daugiau gina unijos 
statutą, negu darbininką ir jo 
reikalus. Mūsų organizacijos 
kreipia ypatingą dėmėsi i tai, 
kad jauni darbininkai jaustu 
didesne atsakomybę ir nesibi
jotų iniciatyvos bei savarankiš
kumo.

Ar nrnėinfe socialinių enci
klikų sukakt.'?

Kažkaip nebuvo laiku prave
sta propaganda, minėjimai bu
vo bet be didesnio efekto.

Kokios tautvbės žmones tu
rite žosistų tarpe? Gal yra ir 
Hetnvių?

Žosistinis sąjūdis labiausiai 
yra paplitęs prancūzu tarpe. 
Dabar pradėjome darbą su 
grupėmis jaunų darbininkų, 
kurie kalba angliškai. Su lietu
viais kontakto neturėjome dėl
to, kad jie atvykę į Kanadą 
pradeda mokytis anglų kalbos. 
Gaila, kad naujai atvykę jauni 
katalikai darbininkai nebuvo į- 
traukti į katalikišką darbinin
kų sąjūdį. Daug jų paviliojo 
YMCA ir panašios organizaci
jos. Nenuostabu, kad papras-; 
tai nėra kas gina ju teises, kar
tais niekas jais nesirūpina.

Ka galėtumėt papasakoti a- 
pie Kanados episkopato laiky
seną jaunų darbininkų ir socia-

Naticnal Sindicat of
Čia kreipiamas dė- 
konkrečias socialines

linių problemų atžvilgiu.
Mūsų episkopatas yra labai 

jautrus socialinėms proble
moms. 1947 metais Montrealy
je įvyko milžiniškas tarptauti
nis žosistų kongresas. Episko
patas aktyviai dalyvavo ir kon
gresą parėmė. 1950 metais e- 
piskopatas išleido specialų ko
lektyvinį ' raštą darbininkų 
klausimu:

“Le Probleme en regard de 
la doctrine sociale de l’Eglise” 
(Lettre Pastorale Colective de 
Leurs Excellences Nosseig- 
neurs les Archeveųues et Eve- 
ques de la province civile de 
Quebec). Šis raštas yra jau iš
verstas į anglų ir ispanų kal
bas. Kanados darbininkai kata
likai dižiuojasi savo dvasiški'a

ir žino, kad ji jautriai budi ir 
nuolat kovoja už jų reikalus.

Žosistų steigėjas kan. Car- 
dijn lanko dabar jaunų darbi-, 
ninku vienetus *Pietų Ameriko
je. Jo atsilankymas sustiprins 
jaunų darbininkų sąjūdį. Iš 
Pietų Amerikos jis atvyksta į 
New Yorką. Aplankęs šiaurės 
Amerikų jis vyks vėl į Kanadą.

Šimtmečio klaida
klausinėjamas

“Didžiau-
Kongrese

MacArthur pasakė: 
šia politinė klaida, kurią mes 
padarėm Pacifike per šimtą, 
metų, buvo leidimas komunis
tam paimti valdžią Kiniioi. Aš 
manau, mes turėsim mokėti už 
ią per visa šimtmeti”. Smul
kiau tos klaidos didumą ima
si aiškinti Freda Utlev nese
niai išleistoj knygoj, pavadin
toj “Istorija anie Kiniją” (Chi- 
na story). Autorė gimusi Ang
lijoj, jos vyras rusas, dingęs 
1930 m. valymuose, ši knyga 
apie Kiniją nėra pirmoji: 1947 
m. ji parašė “Paskutinė gali
mybė Kinijoj”, kur buvo pa
rodyta, kaip komunizmas bai
gia įsigalėti svarbiausioj Azi
jos šaly. Kai kur, sakoma, ji, 
buvusi komunistė, rodo daug 
šališko pykčio, tačiau apskri
tai imant jos knyga labai gerai 
dokumentuota ir tinkamai na- 
rodo tą sąmyšį ir klaidas, ku
riomis buvo praleista paskuti
nė galimvbė išgelbėti Kini los 
laisvę. Kas mums ta Kinija, 
jeigu visa liūdna įvykių e:<va 
neturėtu fatalios nasav,’’'ės 
reikšmės, kuri ^al tik vėliau 
visoj ni'ni'moi nacirodvs.

Kad 1919 m. Valctv’^ės De
partamentas savo baltoku kny
goj atmetė visą • atsakomvbę 
už Kinijos įvvkius, autorė iro- 
do buvus klaida. Jungtiniu 
Valstyb'ų dinlomatria lemiamu 
būdu narėmė komunė'fc’s 
dviem žvgiais: 1. slaptu nr Ma
žinimu Jaltoj n 945) rusams 
teisiu Mandžūriioi: 2. MarchaJI 
misiia. kurini jis siaudė kinus 
sudarvti koalicija su komunis
tais. To’iau. parama Čiankai- 
šeko valdžia tikrumoj buvusi 
kelis kartus mažesnė. ne°u 
skelbė Valstvbės Departamen
tas ir jo užtarėjai Be to dide
lė dalis tos paramos atėjo be
veik metu vėliau, po to, kai 
didžioji dalis Kinijos jau buvo 
komunistų užimta.

Nacionalinės valdžios pieši
mas reakcionieriška ir feodali
ne. arba visai supuvusia, bu
vęs tendencingas ir perdėtas. 
Taip garbinama komunistų 
žemės reforma tikrumoj yra

dalies senųjų savininkų likvi
dacija arba apiplėšimas, paskui 
žemės išdalinimas likusiems 
gyviesiems.

Jdomi knygos dalis yra ta, 
kur autorė ieško visos nelai
mės kaltininkų čia, politikų ir 
patarėjų eilėse, kur buvusi nu
lemta politika Kinijos atžvil
giu. Gana įdomu čia rasti tuos 
pačius vardus, kurie buvo ke
liami garsiuose senatoriaus 
McCarthy kaltinimuose prieš 
metus su viršum laiko ir kurie 
kažin ar visi vykusiai pašiteisi- 
no. Čia pirmiausia vadovaujan
ti užsienių politikai figūra, ku
ri svyruoja tarp dviejų tezių: 
blogis ir gėris nors ir nesude
rinami, bet praktikoj jie vis 
kaip nors susiderins. Amerikoj 
daugelio klaidingai tikima, ko
munizmas išnvksiąs. kai kiek
vienas galės valgyti vištieną, 
tuo tarpu kai faktai sako ką 
kita — neturtingiausios šalvs 
(Airija) turi mažiausiai komu
nistų. o turtinga Čekoslovakiia 
— daugiausia. Valstybės sek
retorius priklauso tai rūšiai a- 
meri1'’eč:ų. k”rie save vadina 
liberaliais idealistais, bet tikru- 
moi vra materia’Minės Mark
so filoenrijos pratogonistai, sa
ko autorė.

Toliau išvardijami visi tie
sioginiu būdu vyriausvbės pok- 
tiką veikę patarčiai ir netiesio
giniai nropa^andistai, juodinę 
nacionalinę Kimią. Žymiausias 
iš jų buvo garsus Chven Latti- 
more. kuris savo laiku gynėsi 
nuo šito vadmamo šmeižto. Jis 
pralenkė visus moksline raf;- 
naciia. savo raštuose, kurie 
įkvėpė valdžios Tolimųjų Rytų 
politiką, gynė Kinijos komunis
tus ir Sovietų Rusiią kaip de
mokratiška, taikingą ir progre
syvų kraštą. Pats generolas 
Stihvell laikė savo misijos Ki
nijoj karo metu jau reikalavo 
apginkluoti komunistus. Buvo 
visa eilė žurnalistų ir publicis
tų. kurie rašė ir recenzavo ki
tų parašytas knygas, kaskart 
prieidami vis tu pačiu išvadų. 
Šitai tik patvirtina iš kitur ži
nomą faktą, kad be proletari
nio komunistinio sąmokslo kai

kuriuose kraštuose egzistuoja 
penktoji kolona iš intelektualų, 
kuri daugumoj geriau maskuo
ta, gal neturi partijos narių 
bilietų, bet kažin ar ne daugiau 
pavojinga.

Autorės išvada: — Iliuzijos 
nyksta iš lėto, ypač jeigu as
meninė garbė priklauso nuo 
jų išlaikymo. Lemiantieji vals
tybės politiką dar turi iliuzi
jų. Jie atsisuko prieš Rusi’ą tik 
dėl nepermaldaujamos Mask
vos priešingybės prieš Ameri
ką. Bet dar vis išlikęs many
mas, kad komunizmas yra pro
gresyvi jėga, jeigu jo Stalinas 
nebūtų iškreipęs, vis dar kliudo 
prieiti prie realistinės politi
kos.

JAUČIUS STEBINA
Ryga. — Latvijos komunis

tų partijos laikraštis “Ciną” 
neseniai pranešė apie “didelį 
pasisekimą” primaišant į galvi
jų pašarą pušų ir eglių spvg- 
lių. Nuo jų karvės duodančios 
daugiau pieno, nes spygliuose 
esą A ir C vitaminų. B^t no 
kelių dienų vienas ko'chozinin- 
kams skirtų provincijos laik
raščių paskelbė: “Paskutiniai
siais metais dideli lietūs paken
kė mūsų derliui. Dėl to kai ku
riuose mūsų krašto kolchozuo
se pradėjo trūkti pašaro...An
gliai ir šakos tinka pašarui šių 
medžių: beržo, epušės, klevo, 
topolio, lieDos,' gluosnių ir 
lazdynų. Gluosnių liepų šako
mis negalima šerti arklius. A- 
žuolo ir buko šakų galima pri
dėti 15-20%. Šakos turi būti 
sukapotos 1-2 centimetrų ilgio 
gabalais. Patartina sukapotas 
šakas pašutinti.”

Kadangi bukai Latvijoje re
tai pasitaiko, matyt, jog šie nu
rodymai yra paremti praktika 
kitose Sovietų srityse.

• Indijoje šiuo metu yra 
4-491 katalikų mokykla su 
900,000 mokinių, 42 kolegijos 
su daugiau kaip dviem tūks
tančiais mokinių, 372 dispan
seriai, 85 ligoninės, 10 lepro- 
ziumų, 302 našlaičių prie
glaudos su 24,457 našlaičiais 
ir 47 senelių prieglaudos.

—

UPE
------ = A. ŽILVINAS =====

Ponas Sidabras, mokyklų inspektorius, sulinkęs 
sėdėjo prie stalo, šiandie — mokytojų konferencija. 
Jis turi pasakyti programinę kalbą, perkūnais griaudė
ti, kad visi išlįstų iš savo neveiklumo kiauto! Triūse jis, 
lipdė sakinį prie sakinio, bet vis ne taip, ir gana. Tren
kė pieštuką ir atsikėlė.

Kambaryje taip karšta, kad nežinai, kur dingti, šu- 
tinte šutina, o čia—rašyk kalbą!

Pravėrė langą, iškišo galvą ir atsikvėpė taip leng
vai, taip gaiviai! Pakalniau, po pat langais, lenkiasi 
upė. O ji spindi, kaip veidrodis, tartum pati prašo: at
eik, pasimaudyk, ir kalba savaime atsiras.

Už sodelio tvoros krūmai kelia žalias kepures. Ten 
vaikai, įmerkę meškeres, kuždasi ir juokiasi. Perpyko 
Sidabras, kad tie piemengaliai vėl maišosi po langais.

— Jūs čia vėl atsivilkote! — užgriaudė rūsčiai.
— Pone, mums čia žuvys kimba, — atsiliepė nuo 

vandens balsai.
— Aš jums parodysiu: žuvys!
Meškerės pakylo ir nubėgo tolyn. Vaikai žino, kas 

yra mokyklų inspektorius ponas Sidabras!
Jis vėl atsisėdo prie stalo, paėmė pieštuką, bet 

nugara bėgte bėga prakaitas,—galėtum net baltinius 
skalbti. Ir mintys galvoje, rodos, kaip bulvės šunta.

— Kvailas aš ar ką! — trenkė jis pieštuką,—išsi- 
maudysiu!

Nieko nesakęs nei žmonai, nei vaikams, palikęs po
pieriaus lapus ant stalo, Sidabras išdrožė paupin.

Dešinėje tiesėsi aukšta vienuolyno tvora, sukrau
ta iš didžiulių akmenų. Jis pažvelgė į ją ir pagalvojo, 
kaip tie pranciškonai /tveriasi savo abite per tokias 
kaitras! Upė čia pat, eitų ir maudytųsi!

Už vienuolyno sodo surado patogią vietelę ir jau 
norėjo rengtis, bet krūmuose pamatė tuos pačius meš- 
kerkočius.

— Ir vėl jūs čia! Nė pasimaudyti negalima! —už- 
graudė Sidabras vaikams.

Šie stvėrė savo terbikes ir nubindzeno. Inspekto
rius apsižvalgė, susirado pakrūmėje patogią vietelę, 
išsirengė ir šoko į vandenį.

Suteleškiavo .susiūbavo vilnys, ir vėsus upės glė
bys maloniai apkabino Sidabrą. Tai bent malonumas, 
tai bent džiaugsmas! Taškosi, krykščia, sukasi KjjIver
stiniais ir nardo. Pridusęs atsiverčia ant nugaros ir 
plaukia plaukia. Viršuj — debesėliai lyg vėduoklės 
mosuoja. Ir gera jam plaukti ir džiaugtis, ir save išva
dina kvailiu, kodėl neatėjo anksčiau ir neišsimaudė. 
Staiga prieš save pamato didelį akmenį, išsikišusi iš 
vandens. Pridusęs išropoja ir išsitiesia. Saulė plieskia, 
lyg ugninėm rankom glosto kūną. Gulėk ir ilsėkis! Ir 
kodėl čia neatsinešiau popieriaus ir pieštuko, čia tai 
parašyčiau ugninga kalbą! — galvoja inspektorius ir 
renka mintis, dėlioja sakinius.

Tuo pačiu metu vienuolyno sode vaikščiojo Tėvas 
Pranciškus. Mokytojų konferencijoje jis skaito paskai
tą, ilgą ir sunkią. Visą valandą kalbės. Dabar sode no
ri susikaupti, visa gerai pergalvoti, kad jo žodis liep
snotų. Bet saulė trenkte trenkia į sodą, į takus, kus jis 
vaikšto, ir prakaite baigia sumirkti jo abitas.

Iš sodo kampo pamato upės vingį. Vanduo toks 
skaidrus, toks malonus.

— Eisiu ir išmaudysiu savo brolį asilą (taip jis va

dino savo kūną).—Bus jis tvirtesnis konferencijoje.
Pravėrė sodo vartelius ir mato: gluosniuose sėdi 

vaikai ir meškerioja.
— Kas čia dabar?! Kaip beždžionės! Dar vande

nin įkrisite, — išbarė Tėvas vaikus.
Šie pakėlė meškeres, susirinko terbeles ir nukul

niavo paupiu tolyn. Šnairom žiūrėjo jie į vienuolį ir 
kažką kuždėjosi.

Tėvas Pranciškus nuklapsėjo paupiu tolyn, susira
do patogią vietelę. Nusirengęs, papoteriavęs pamažu 
įbrido į vandenį. Ir jį pagavo tas pats vandens džiaugs
mas. Ir taškėsi, sukosi, plaukė atsivertęs ir stebėdamas 
baltus debesėlius. Tai vėliavos per procesiją, — palygi
no juos.

Upė teka ramiai, iš lėto, bijodama išbudinti snau
džiančių meldų. įmerktų gluosnio šakų. Ramiai teka 
laikas, ir jo niekas neskaito, neprisimena konferenci
jos. nes upė tokia maloni ir gaivi.

Staiga ant akmens gulėjęs Sidabras pasikėlė. Per 
daug saulė jį įdegino. Prisiminė ir konferenciją ir savo 
kalbą. Dabar jis grįš ir viską padarys. Atsistojęs apsi
žvalgė. Kur siekė akys, upė buvo tuščia ir rami. Pokš
telėjo vandenin ir nuplaukė prie alksnių, kur padėti jo 
drabužiai.

Išlipęs krantan pasigimnastikavo, nubrakė van
dens lašus ir ėjo apsirengti. Staiga sustojo! Drabužių 
nėra! Padėjo juos po alksniais. Žvalgosi šen ir ten. žen
gia giliau į krūmus ir mato — guli ištiestas pranciš
kono abitas.

— Ir vienuoliai maudosi, bet mano drabužiai! — 
lenda į krūmus, grįžta vėl krantan, apsuka aplink ke
letą metrų, bet nėra, ir gana.

Pagauna nerimas. Nori užsirūkyti. Sudaužia ran
ka per šlaunis, tartum būtų apsivilkęs. Nusikeikia ir

atsimena, kad papirosai paliko kelnių kišenėje. Susi
nervinęs dar giliau lenda į krūmus, išmaišo visus žil
vyčius, suka ir suka aplink, bet drabužių kaip nėra taip 
nėra.

Staiga jam atėjo mintis, kad vienuolis paslėpė dra
bužius. Priėjęs pakėlė abitą ir pamatė popieriaus 
pluoštą.

— A, Tėvas Pranciškus maudosi! Išdaigus jis! — 
palauksiu, juk ir jam reikia į konferenciją — sėdasi į 
žolę ir valandėlę ilsis. Bet laikas bėga, ir nežinai, kuri 
dabar valanda.

Atsikėlęs žvalgosi į upę. Visur tylu, nei žuvelė ne
pliaukšteli. Šūkteli.Garsas nuskardena toli toli, bet nie
kas neatsiliepia. įlipa į gluosnio pasakęs, kad toliau 
matytų, bet upė rami ir taiki plaukia pro šalį, niekur 
jokios gyvos dvasios nematyti. Tada šauna jam min
tis: atėjo Tėvas maudytis, pasidėjo šalia drabužius, šo
ko ir nuskendo, o jo drabužius pavogė. Tokia nauja ei
lutė!

Nuskendo! Nuskendo! Tikrai taip bus. Nepratęs 
maudytis, krito kaip akmuo ir nugarmėjo Reikia gel
bėti! šoko tiesiai vandenin ir pradėjo plaukti. Bet da
bar pamatė, kad upė baisiai gili, net mėlynuoja jos gel
mės, pulkas vyrų gali nugarmėti, ir jokio ženklo nebus. 
Reikia nerti, ieškoti, bet rankos vargsta, dūsta, mėš
lungiai mėgina traukti kojas. Ir jis apsisukęs davėsi 
krantan. Išropojęs sukniubo ant žolės ir išsitiesė. Rei
kia gelbėti! Pranešti policijai, tegu iššaukia specialis
tus ar gaisrininkus. Bet kaip! Jis nuogas. Upės srove 
jis beveik gali nuplaukti iki namų, bet tame tarpe yra 
malūno pylimas. Kaip jį pereisi, visi pro langus matys 
— inspektorius nuogas, kaip beždžionė per akmenis 
karstosi. Nudistas. Išprotėjo!

(bus daugiau)
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Lietuvybės pavasaris Putname
(29 liepos susiai tinimo šventė)

Lietus pakilęs ties pačiomis 
galvomis — tik pratrūkt. Put- 
namo Seselės* ir mergaičių sto
vykla nerimauja — kas bus, jei 
ta programa, kurią ruošė visą 
mėnesi, nebus kam parodyti, o 
vaišės, stovėdamos ant stalų, 
veltui lauks svečių nebuvėlių. O 
tie svečiai... važiuot - ne - va
žiuot... Na, bet kol lietus dar 
už kaklo nepila — važiuot, ar
gi jau cukrinis!

Kas suvažiavo (o buvo daug 
suvažiavę) nepasigailėjo: lie
taus nė lašo, o programa įdo
mi kaip reta.

Paprasti žodžiai — didelė 
teisybė

Pamaldos ore. Medžiai, gė
lynai vakarykščiai lietaus iš
prausti, žiba ir kvepia, šv. Mi
šias laiko vilnietis kun. Rim
šelis. Plačiai žinomas savo nuo
širdžiais pamokslais kan. Ka
počius paprastais žodžiais į 
klausytojų širdis deda didelę 
teisybę: lietuviais ir katalikais 
mus močiutės išaugino, tokie ir 
liksime; nors Seselės visko iš
sižada, nieko sau nereikalauja, 
bet mums patiems čia. Putna
me. daug ko reikia: reikia, kad 
lietuvaičių vasaros stovyklos 
čia didėtų, reikia, kad ir patys 
suvažiavę turėtume kur pasi
melsti: tad dėkime iš širdies, 
kur degamas būtinas mums 
patiems reikalas.

Į Fatimos kalnelį

J tą kalnelį einame visi šie
met jau ne pievoj prapjautu 
taku, o meksfaltuotu. mede
liais apsodintu keleliu: pro mū
rinį tiltą, pro grįstą tvenkinė
lį... Tai vis kapeliono St. Ylos 
ir seselių darbas. Sakytum tai 
pirmųjų vienuolynų laika?, kai 
vienuolis pirmasis skina mišką, 
laužia uolą, plėšinį plėšia ir 
kaimietį žemės darbo moko.

Pasiaukojimo Mergelės Ma
rijos Širdžiai aktą, visų prita
riamas. skaito tas pats šio kal
nelio “kultūrintojas” kun. St. 
Yla.

“Aš didžiuojuosi savo kenčian
čia tauta”

Iš ten grįžtame prie lietuviš
ko kryžiaus. Aplinkui medžių 
guotas, gėlynai, graži veja, 
tvenkinėlis. Tikras darbščios, 
grožį mylinčios lietuvaitės 
darželio kryžiaus globoje.

Daktaras J. Leimonas. Ne
priklausomybės kovų savano
ris, bolševikų kalėjime kankin
tas. čia prabVla ir vyriškai pa
kelia balsą prieš trumparegius 
graudento jus, kad, esą. Lietu
vos kančios tai tik Dievo baus
mė mums... O ką lietuvis per
sekiojo, valdydamas net di
džiausius rusų ir totorių plo
tus! Kuriuos tikėjimus naiki
no? Kurias tautas vertė pa
mesti savo kalbą ir papro
čius?!.. Kentėjo ir Kristus, o 
kur Jo kaltė? Kur didžiųjų vy
rų kaltė, kurie dėl teisybės mi
rė? “Aš didžiuojuosi mūsų ken
čiančia tauta. Ja Dievas, kaip 
žiburiu į akis duria paklydime 
ir pasididžiavime užkietėju
sioms tautoms...”

Giedame Lietuvos himną. 
Didinga, graudu... ne vieno a- 
kvse ašaros...

Dabar pakrinkame po vie
nuolyno sodybą, ieškome pažįs
tamų. pietaujame, bandome 
laimę. Verta pažymėti senes
niųjų lietuvių uolumas plati- 
najit loterijų bilietėlius. Juk 
dažnai pat tą daiktą padova
nojo, ir dabar dar vargsta, siū
lo bilietėlius, kad tik paremtų 
seseles.

Kaip greit išdygo nauja salė!

Stebimės, kaip iš. tiesiog sa
kant. “daržinės” išdygo puošni 
salė su kambariais stovyklau
tojoms ar rekolekcijų daly
vėms: Kurie čia gerieji “ait
varai" padarė taip greitai, ži
no tik Motinėlė ir statybos ko
mitetas su Rėmėjų Valdyba. 
Bet jaučiam, kad niekas už dy
ką nieko neduoda ir mes turim

padėti išbristi iš sko.ų. Taigi su mergaitėmis padainavo

kampe

toje puikioje salėje 100 laimė
jimų geradariams ir puikių 
rankdarbių stalas laukia sve
čių.

Einame į spaudos skyrių, 
graibome naujienas, knygas. 
Vaišinamos Worcesterio ar 
Hartfordo gaminiais. Prof. Va
siliauskas per garsiakalbį 
diriguoja visiems ir visur. Gy
va, judru, nuotaikinga.

Ateitininku susirinkimas 
^Sodelio

susirinkimas, virtęs tradicine 
tokios gegužinės dalimi. Pir
mininkaująs Gražulis kviečia 
kalbėtojus čia pat improvizuo
ti; skamba linksmos dainos, 
sutraukdamos vis daugiau pub
likos...

Mergaičių stovyklos 
pabaigtuvės

Visą liepos mėnesį čia sto
vyklavo apie 150 mergaičių 
(25 čia gimusios). Stovyklai 
vadovavo seselės: Felicija. Be- 
nigna. Veronika, Kristoforą ir 
kt.* Deklamuoti mokė akt. H. 
Kačinskas. dainuoti — muz. 
Beinoris. lietuvių literatūros 
sės. Felicija Rogalskytė. Al. 
Skrupskeiienė (pasiruošusios 
ir patyrusios lituanistė pedago
gės. labai tinkančios ir parapi
nėje mokykloje lituanistikai 
dėstyti) ir J. Aistis. O mažai 
lietuviškai mokančioms apie 
Lietuvos kraštą, jo praeitį ir 
žmones kalbėdavo M. Avietė- 
naitė. Mergaitės turėjo 3 lite
ratūros vakarus, kuriuose da
lyvavo J. Aistis ir H. Kačins
kas: du laužus. 3 koncertus, 
vadovaujamas muzikės E. Ec- 
ker, ir vieną dainų bei šokių 
popietę: pačios skaitė refera
tus. diskutavo, deklamavo ir 
išleido net stovyklos laikraš
tėlį “Kibirkštėlės.”

Garbingieji svečiai

J pabaigtuves Tėvai Marjo- 
nai atvežė savo stovyklos ber
niukus. viso apie 60. Garbės 
suole sėdėjo Motinėlė Aloyza 
su žymiaisiais dvasininkais: 
poetu M. Vaitkum, kan. Kapo
čium. kan. Končium, prel. Am- 
botu. prel. Juru, Pranciškonų 
provinciolu Tėvu Vaškiu, Ma
rijonų provinciolu Tėvu Jan- 
čium. kun. Vembre, ir kun. 
Vaitiekūnu. Pabaigtuvių prog
ramą tvarkė kun. St. Yla. o 
dainoms vadovavo J. Beinorius 
(Providence).

Mažosios dainininkes ir 
dainininkai

Pirmiausia mažytės “pupy
tės” užtraukė tėvynės pasiilgi
mo dainelę “Norėčiau aš ke
liauti”. gyvą “Kalvelį”, kuriam 
pačios pritarė plodamos ran
kytėmis. Stipriai padeklamavo 
A. Kurapkaitė ir Alytaitė. Pas
kui išėjo “vyrai kaip pipirai” ir 
energingai traukė “Ant kalno 
mūrai”, “Augo girioj”, kartu

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS

Lietuvos Vyčių Visuotinis 
Seimas įvyks New Yorke, Ho- 
tel Nenvorker, rugsėjo 6-7-8- 
9 dienomis.

Centro Valdyba nustatė 
šiam seimui šūkį: “Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais no
rime ir būt.”

Lieuvos Vyčių organizacija 
yra sena, ir šis seimas bus 
jau 38-tasis. Nuo organizacijos 
įsteigimo, kiekvienais metais 
Vyčiai susirenka didesniuose 
ar mažesniuose miestuose į 
savo metinį seimą, kurį orga
nizuoja vietinė kuopa su Cent
ro Valdybos pagalba. Šių metų 
Seimas, gal būt. bus didžiausias 
vyčių istorijoje, nes dabar or
ganizacija stovi aukščiausiai 
kuopų ir narių skaičiumi, negu 
kada kitais metais buvo.

Seime bus svarbūs Centro 
Valdybos ir įvairių komitetų 
raportai. Lietuviškųjų reikalų 
komiteto pirmininkas kun. Jo
nas Jutkevičius padarys prane
šimą. kiek šis komitetas pada

v
ėjo tėvelis į mišką” (senieji 
klausytojai, prisiminę jaunystę 
Lietuvoj, ėmė dainuoti drau
ge!)
Vyr. mergaitės kaip liepaitės 

dainuoja
Vyresniosios mergaitės, vi- 

tik sos lietuviškais drabužiais, kad 
net akys raibsta, svajingai, su 
būdingu rylų lietuviams įsisiū
bavimu padainavo ‘‘Giedu gies-

ateitininkų melę”, “Ar aš tatį sese, nesa-
kiau . “Plaukia sau laivelis.” 
Skardžių balsų kvartetas pui
kiai traukė “Aš per kaimo ūly- 
tėlę.” Berniukai. parengti, 
p. šerkšnienės. parodė gražių 
ritminės gimnastikos pratimų: 
juokingai, virsdami kūlio, 
lenktyniavo maišuose. — ypač 
puikūs buvo mažieji bėgikai.
“Dieve, kad pirmiau taip būt 

buvę...
Mažytės šokėjos, pačios 

kaip kregždutės, pašoko “Blez
dingėlę” ir dar vieną šokį. O 
didesniosios—“šuštą” ir “Kal
velį”. šokėjas parengė sės. Ve
ronika. Visą tą gražumėlį ma
tydamas. ne vienas vyresnysis 
lingavo galvą: tai.- Dieve, kai 
mūs mergaitės ir vaikai čia, 
Amerikoj, augo, to viso nebu
vo... O kas žino, jei tokie “dy- 
vai”, šventės būtų ėję čia p r- 
miau. gal mano vaikai lietuviš
kai kalbėtų ir būtų šiandien čia 
su manim....

Poetas M. Vaitkus išdalino 
geriausioms lietuviškųjų daly
kų mokinėms dovanas.

N. Stadalninkaitė stovyklau
tojų vardu padėkojo Motinėlei 
ir visiems mokytojams bei glo
bėjams. St. Lūšys . tėvų vardu 
pasidžiaugė stovykla, padėkojo 
pasiryžėlėms Seselėms? o jau
nimui priminė ark. J. Matule
vičiaus įspėjimą— “Saugokitės 
sumiesčionėti!”

Vienuolynas atlieka savo 
misiją

Mes maloniai paviešėjome 
vienuolyne, o vienuolynas bai
gė sunkų, bet šventą darbą. 
Mes lenkiam galvas prieš Put- 
namo Seseles, kad jautriai at
siliepė į degamą reikalą —gel
bėti jaunimo lietuvybę ir reli
giją! Jos užsidėjo kietą parei
gą bent vasarą mūsų mergaites 
ištraukti iš triukšmo, televizi
jos ir lietuvybę žalojančios 
miesto aplinkumos. Ateivių ir 
čia gimusių mergaičių bičiuly
stė, dainos, estetiški tautiniai 
šokiai ir drabužiai tiek daug 
reiškia lietuviškai sielai bręs-’ 
ti.

Džiaugiesi, kad jau visa eilė 
vienuolynų stipriai suka lietu
viškąjį ratą, jauti, kad atūžia 
gyvosios katalikybės ir lietu
vybės banga ir nuplaus daug 
dulkių nuo lietuviškojo veido. 
Putnamo Vienuolynas —bran
gus to darbo pionierius!

V. KULBOKAS

rė įvairiais raštais ir propa
ganda dėl Lietuvos išlaisvini
mo. Vicepirm. Ann Mitchell 
padarys pranešimą apie kuopų 
darbus lietuvybės išlaikyme. 
Be veikėjų raportų. Valdyba y- 
ra pakvietusi porą prelegentų 
su paskaitomis Lietuvos Vyčių 
organizaciniais reikalais.

Seimo darbotvarkė:
1. Rugsėjo 6 d. (ketviradie- 

nį) dienos metu įvyks registra
cija. o vakare kuopų ir narių 
pasirodymas — programa.

2. Rugsėjo 7 d. (penktadie
nį) 9 vai. ryte §v. mišios už 
mirusio steigėjo a. a. Mykolo 
A. Norkūno vėlę. Vilniaus Auš
ros Vartų parap. bažnyčioje. 
Nevv York. 10 vai. Seimo atida
rymas. Vakare šokiai.

3. Rugesėjo 8 d. (šeštadienį) 
8:30 vai. ryto šv. mišios už 
mirusius narius. Vilniaus Auš
ros Vartų parap. bažnyčioje. 
Nevv York. o 9:30 vai. ryto die
nos sesija. Vakare pasilinksmi
nimas Coney Island.

U A k B1 N 1N K a S

LATVĄI KURŠIŲ MARIOSE

MEDUS
Jau gilioje senovėje iieturiai 

buvo dideli bitininkai. Miškuo
se į dreves bitės apsčiai prineš
davo skanaus liepų medaus. 
Bitininkystė lietuviui buvo vie
nas iš svarbių jo pragyvenimo 
šaltinių. Vašką jisai mainyda
vo su užsienio pirkliais'į jam 
reikalingas prekes. Iš medaus 
darydavo miešimą — skanų, 
sveiką, vasaros metu gaivinan
tį gėrimą. Gi lietuviškas midus 
buvo garsus ir tarp lietuvių 
kaimynų. Lietuves kunigaikš
čių pilyse užsienio svečiai gar
džiuodavosi šiuo lietuvišku gė- Nervingiems žmonėms medus 
rimu, o grįžę namo, pasakoda
vo apie lietuvišką vaišingumą 
ir jų skanų midų. Be to, lietu
vis medų naudodavo ir dau
geliui ilgų gydyti. Ir šiandien 
medus nenustoja savo svarbos 
žmogaus sveikatai taisyti, šių 
dienų lietuvis vašką naudoja 
technikos reikalams. Iš me
daus šeimininkė gamina įvai
riausius tešlainius, verda krup- 
nyką, o su įvairių žolių arbata 
bei kitais būdais medų naudoja 
kaip vaistą nuo įvairių ligų.

Sena vengrų patarlė sako: 
jei norite sulaukti senatvės, 
kasdien valgykite ser.ų žmonių 
valgį — medų ir pieną. Seni 
žmonės privalo kasdien išgerti 
medaus vandens vieną, dvi 
stiklines (valgomas šaukštas 
medaus stiklinei vandens, pen
kias minutes virti). Medų ga
lima valgyti su agurku, užsite
pus ant duonos. Medų galima 
naudoti kasdien vietoj cukraus 
su arbata. Tokia arbata valo 
plaučius, ramina- nerius. Gry
nas medus yra per stiprus vai-

4. Rugsėjo 9 d. (sekmadieni) 
10:30 vai. ryto iškilmingos šv. 
mišios Vilniaus Aušros Vartų 
parap. bažnyčioje. New York. 
2 vai. p.p. sesija iki 3:30. Tuo 
laiku įvyks pertrauka, kurios 
metu bus einamą į šv. Patriko 
katedrą. Fifth Avė., New Y’or- 
ke. pamaldoms Lietuvos krikš
to 700 metų sukakčiai paminė
ti. Pamaldos prasidės 4 vai. p. 
p. Visi apylinkės lietuviai kvie
čiami jose dalyvauti. Vakare 
įvyks bankietas seięno uždary
mo proga.

Vilniaus Aušros Vartų lietu
vių parap. bažnyčia yra 
“down tovrn". 570 Broome St.. 
New Yorke mieste. 

stas ir jisai reikalingas naudo
ti atmieštas.

Medus patartina naudoti 
silpnos sveikatos, silpnų plau
čių žmonėms. Labai rekomen
duotinas šis receptas: sutirpyti 
pusiau medaus ir nesūdyto 
sviesto. Geriama du tris kar
tus į dieną po valgio su šiltu 
pienu (stiklinei šilto pieno ar
batinis šaukštukas" šio miši
nio). Y’pač patartina vartoti 
sergantiems plaučiais. Medaus 
vanduo su citrina tinka gerti 
karščiuojantiems ligoniams.

ramina nervus ir leidžia už
migti. (Arbatinis šaukštukas 
medaus einant gulti, užsigerti 
vandeniu). Vaikams geriausia 
duoti atmieštą vandeniu medų 
— stikilinei vandens arbatinis 
Šaukštukas medaus. Medus ra
mina skausmus. Geliant kau
lus labai gera paimti po valgo
mą šaukštą medaus dukąrt į 
dieną ir užgerti vandeniu. Iš 
medaus pagamintas miešimas 
(arbatinis šaukštukas medaus 
stiklinei vandens. 5 min. virti) 
tinka skalauti gerklei, esant 
gerklės įdegimui — minkština 
gerklės patinimą ir ramina 
skausmus, šiam reikalui taip 
pat labai tinka ramunėlių ar
bata su medum (stiklinei ra
munėlių arbatos 1-2 arbatiniai

ROCIIESTER, N.Y.
ir antri bėgo nuo to paties Lie
tuvos okupanto. Pirmieji nuo 
baltojo caro, antrieji nuo rau
donojo Rusijos ir kitų paverg
tųjų tautų caro Stalino.

Petro Armono vadovauja
mas choras padainavo kelias 
lietuviškas dainas, o Ilgūno va
dovaujama tautinių šokėjų 
grupė pašoko kelis lietuviškus 
šokius. Žiūrovai programos iš- 
pildytojams daug plojo. Vietos 
amerikonų spaudos korespon
dentams labai patiko lietuvai
čių spalvingi tautiniai rūbai. 
Rytojaus dieną Democrat- 
Chronicle įsidėjo kelias nuo
traukas, išgirdamas Tietavaičių 
tautinių rūbų grožį.
Už gražiausiai papuoštas ma

šinas šie gavo prizus: broliai 
Si ūkai. dr. J. Stankaitis, K. 
Zlotkus, H. Juškaitis ir Pranas

Lietuvių diena
Liepos m. 29 d. Rochesterio 

ir apylinkės lietuviai šventė 
lietuvių išeivių dieną. 11 vai. 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
kun. D. Mockevičius atlaikė 
šv. mišias už kenčiančią Lietu
vą. 1 vai. p.p. įvyko automo
bilių paradas. Gražu buvo pa
sižiūrėti. kai tautinėmis spal
vomis pasipuošusios mašinos 
pajudėjo link Schuetzenparko. 
kur įvyko pats minėjimas ir 
gegužinė. Darniai nuskambė
jus Amerikos ir Lietuvos him
nams. Petras Norkeliūnas. 
ALT skyriaus pirmininkas, ati
darė šventę. Rašytojas Jurgis 
Jankus savo trumpame žodyje 
prisiminęs kenčiančią tėvynę, 
senųjų lietuvių ateivių ir trem
tinių Amerikon atvykimo sąly
gas rado panašias, nes ir vieni

i

DR. A. GRIGAITIS

šaukštukai medaus).
Medus labai gerai veikia kū

dikių taip vadinamą soor ligą 
— liežuvio, burnos, gomurio 
grybelinius išbėrimus, ku
riuos sudaro baltos spalvos dė
melės. Sunkiuose atsitikimuo
se šie grybelių lizdai - išbėri
mai susilieja ir kūdikis nuosto- 
ja valgęs, sutrinka virškinimas 
ir t.t. Sergančiam šia liga tep
ti medum išbėrimo rietas arba 
duoti kūdikiui čiulpti medų.

Galima padaryti ir medaus 
plasterį. Imama lygiomis dali
mis medaus ir miltų, prideda
ma šiek tiek vandens, šis plas- 
teris labai gerai brandina 
skaudulius, o iš trūkusių skau
dulių traukia pūlius, padeda 
žaizdai užgyti. Sergant reuma
tu ant skaudamojo sąnario už
dedamas lininio audeklo gaba
lėlis. apteptas medum, ir per
rišamas vilnone medžiaga. Kas 
2-3 vai. šį pleistrą reikia keis
ti.

Norint pažinti, ar medus tik
ras, reikia daryti šį bandymą: 
sušildyti butelį su 2 valg. 
šaukštais medaus ir 6 valg. 
šaukštais alkoholio ir dažnai šį 
mišinį sukratyti. Jei medus ne
tikras, po valandos kitos atsi
randa baltokų nuosėdų. Gi tik
ras medus ištirpsta alkoholyje 
be jokių liekanų.
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Lietuviai pasaulyje
Be’gija

• Žmonės smarkiu tempu e- 
migruoja į Kanadą ir kitus 
kraštus. Dabar Belgijoje beliko 
apie 400 lietuvių. Kun. J. Dė
dinas pasirįžo lietuviškąjį gy
venimą užfiksuoti filme. Bus 
nufilmuota lietuvių susirinki
mai, pamaldos, suvažiavimai, 
darbas kasyklose, pasilinksmi
nimai ir t.t.

Vokietija
Vokietijoje šiuo metu yra a- 

pie 7000 lietuvių. Iš jų apie 
3000 neturi DP teisių. Kas mė
nesį išemigruoja maždaug apie 
200 lietuvių.

• Diepholzo lietuvių gimna
zija iš Švedijos gavo įvairių 
maisto dovanų. Dovanas išrū
pino pulk. O. Urbonas.

• Vokiečių misijų spaudoje 
minimas lietuvis jėzuitas Do
natas Slapšys, kuris dar prieš 
karą studijavo Vokietijoje ir 
paskui išvyko misijoms į In
diją.

• Klaipėdos vokietininkų 
laikraštis “Memeler Dampf- 
boot” puola Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirmininką E. Simo
naitį.

Australija
• Vis daugiau lietuvių prade

da verstis savarankiškai. K. 
Žaliūnas ir sūnus atidarė savo 
foto laboratoriją. P. Valasina- 
vičius ir toliau sėkmingai va
dovauja lietuvių statybos ben
drovei, K. Bielkevičius turi o- 
dos gaminių dirbtuvę “Romu
vą.”

BraziU ja
• Pabaltijo tautų konsulai ir 

organizacijos surengė Braziii- 
jos žinom, žurnalisto Sao Paulo 
bugernatūr. protokolo šefo dr. 
Miguel Franchini Netto pager
bimą. Jis kalbėjo Pabaltijy 
tautų gedulo dieną ir yra dide
lis šių tautų bičiulis.

• Inž. A. Mošinskis iš Brazi
lijos buvo tarnybiniais reikalais 
atvykęs į JAV. šiuo metu 
jis vėl grįžo ir prie Sao Paulo 
organizuoja mangano perdirbi
mo fabriką.

Puidokas už sūnaus vežimėlio 
papuošimą.

Gedeminiečių valdyba, kain 
paprastai, bandė šią tradicinę 
lietuvių šventę sutrukdyti, pa
tys kur tai kitur suruošdami 
pikniką. Bet, deja, tai jiems 
nepavyko, ^pes visi lietuviai čia 
dalyvavo, Jsskyrus kelis jų šim
pa tikus.

Lietuviai, kurie priklauso 
Gedemino Draugystei, turėtų 
laiku apsižiūrėti ir padaryti 
tinkamas išvadas, suprasti ko 
siekia jų valdyba ir kur juos 
veda. Artimiausiu feiku išsi
rinkti lietuvišką valdybą, kuri 
tuoj pat rastų būdų bendradar
biauti su visomis lietuviškomis 
organizacijomis, įeitų į ALT 
skyrių, uždraustų iš Maskvos 
redaguojamų laikraščių Vil
nies, Laisvės ir jų knygų bei 
kalendorių platinimą. Iki šiol 
Gedemino d. žymesnieji “dar
bai”: Lietuvos Nepriklausomy
bės paneigimas, priešinimasis 
DP biliaus pravedimui. komu
nistų spaudos bei jų knygų pla
tinimas. Andriulio, Bimbos ir 
kt. Maskvos agentų kvietimas 
Rochesterin ir jų globojimas.

Vlada Sabaliauskienė jau 
tretiems metams pakviesta 
dirbti Rochester, N..Y. Naza- 
reth College. kur jis moko dai
navimo ir vokiečių kalbos, šios 
vasaros metu kolegijos suruoš
toje “Summer School” moko 
dainavimo. St.

Rėžis. J. Kaributas, kuriem 
vykstant T Westfield. Mass. 
gastrolėms, auto katastrofoje 
buvo sulaužyta dešinė koja, iš
gulėjęs mėnesį laiko ligoninėje 
grįžo į namus. Dirbti galės pra
dėti tik po šešių mėnesių.

Kun. kleb. Bakšys yra išvy
kęs vienam mėnesiui atostogų. 
Parapija didžiuojasi jo veikla 
ir laukia sugrįžtant.

Rašytojas J. Jankus pasvei
ko ir jau grįžo į darbą. Jam 
fabrike buvo sužeista ranka.

Roc.
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PRAEITO AMŽIAIS LIETUVIS POETAS

gamtai, 
idiliškų 
vykusltj

beveik niekur neužtinkamas 
neminimas nors šalia tokių

> kaip 
Eglė, su

JI LIŪS ANUSAVIČIIS
(1832-191X7)

PARTIZ \NAS

Retai mums ateina į gaivą, 
kad lietuvių tauta ir seniau y- 
ra turėjusi savo poetų partiza
nų ir tremtinių. Pereitame am
žiuje rusų valdžia iš tėvynės iš- 
bloškė “šiaulėniškio senelio” 
autorių kun. J. S. Dovydaitį, 
anksti tremtyje mirusį kun. 
Klemensą Kairį, kuris buvo ar
timas vyskupo Antano Bara
nausko bičiulis. Iš Sibiro vos 
išsisuko vysk. M. Valančius, o 
kiti Lietuvos vyskupai buvo iš
vežti. Anksčiau iš savo žemės 
buvo išvarytas Adomas Micke
vičius. Eidami arčiau į mūsų 
dienas, atsiminkime, kad ir A- 
domas Jakštas yra buvęs trem
tinys.

Tokių 
daugiau 
kiaušiai
mums mažai tegirdėtas poetas: 
Julijus Anusevičius. Tai tik
ras poeto partizano pavyzdys 
ir savo gyvenimu ir eilėraš
čiais. Jis dainuoja taip, kad 
dažnai jaučiamės, lyg skaitytu
me šios dienos poeto partizano 
raštus ir jausmus.

Jei taip yra. tai galime pasi
klausti savęs: kodėl jis mums 
beveik nežinomas, vadovėliuo- 

r

liūdnų atsiminimų ir 
rastume. Bene ryš
is jų visų išsiskiria

se 
ir 
mažesniųjų dainininkų. 
Miglovara, Žičkus. 
kuriais bent šiek tiek mokyk
lose tekdavo susidurti?

Taip atsitiko todėl, kad be
veik visi J. Anusavičiaus raš
tai pasiliko nespausdinti prie jo 
gyvos galvos. O jo palikimas 
yra tiesiog milžiniškas savo 
puslapių skaičiumi: iš viso yra 
žinoma apie 19,000 - 20,000 jo 
rašytų eilučių, iš kurių ne
spausdintų tebėra apie 18,000.

Kaip poetas, J. Anusevičius 
yra labai nelygus. Dažnai ten 
pasitaiko neįmanomų vietų, 
kur nėra nei poezijos, nei gero 
rašymo. Tačiau iš tos gausybės 
galima išgraibstyti gražių pos
mų, kurie jam duoda teisės sto
vėti šalia kitų mažesniųjų po
etų ir neretai juos net pra
lenkti. Jei jo raštai būtų pasi
rodę prieš "Aušros” ir “Var
po” laikus ar vėliau, jis tikrai 
būtų nemažiau žinomas, kaip 
P. Arminas, Ksaveras Vanagė
lis ar panašaus kalibro vyrai. 
O jausmo tikrumu jis net pir
mautų.

J. Anusevičiaus poezijoje ne-

maža vietos paskirta 
čia randame įdomių 
kaimo aprašymų ir 
pastebėjimų. Aure, koks tikras
paveikslas gandro, kuris, pa
matęs erelį, "snapą į aukštą 
pastatė kaip vinį”. Randame ir 
ilgų egzotinių eilių, kuriose 
piešiami Kaukazo vaizdai ir 
atsitikimai. Esama ten dar ir 
kitokių posmų, bet vyraujanč a 
gaida prasiveržia tėvynės mei
lės balsas, kuris vienoje vieto
je suskamba tokiais širdies žo
džiais: “Meile tėvynės, baisi 
ugnis esi!”

Šiuose tad patriotiniuose ei
lėraščiuose randame ir partiza
ninę jo poeziją, tartum iš šian
dieninės mūsų raudos ištrauk
tą. J. Anusevičius mums bylo
ja apie mūšius su rusais, apie 
mūsų sukilėlių pasišventimą ir 
drąsą, apie žudomus ir kanki
namus mūsų vyrus, apie kartu
vėse iškabintus lietuvių lavo
nus. apie žaizdas, kraują, trė
mimus, sunkią dalią ir daugelio 
mirtį Sibire. Yra ir kurstomų 
eilėraščių, kaip šisai:

Nebeskuskit, broliai, ūsų,— 
Eisim tuojau mušti rusų.

Nors jie miestuos užsidaro, 
Duosme aniems, duosme 

garo.
Ši J. Anusevičiaus partizani

nė poezija r.u damba Išgyveni
mo artimumu ir ryškumu. Taip 
yra dėlto, ka . ai dainuoja ne 
tik tautos, bt ir savo paties 
žaizdą: jis ai..vviai dalyvavo 
1833 metų s kilime, buvo į- 
skųstas ir išvežtas į Sibirą, 
kur dirbo sunkiųjų darbų ka
syklose. Vėliau, jam leido apsi
gyventi Kaukaze, paskui Rygo
je, kol apie 1890 metus jis grį
žo į tėviškę Daniūnuose, Bir
žų apskrityje, kur jis ir baigė 
savo neramias dienas.

Prof. Vaclovas Biržiška taip 
apibūdina š i o poeto dar
bus: “Anusevičius vertas susi
domėjimo ne vien dėl savo ei
lėraščių gausumo — juose at
sispindi ir ištisos Lietuvos kar
tos pasaulėžvalga, juose maty
ti pastabumo, gryno jausmo, 
lengvo eiliavimo, vietomis ir 
kalbos turtingumo.”

žemiau skaitytojas ras kele
tą ištraukų iš šio poeto paliki
mo.

A. GALDIKAS
ŽEMAITIJA

Prieš 30 mėly nutilo Enrico Caruso
Rugpiūčio 2 d. suėjo 30 me

tų kaip Neapolyje, savo gim
tajame mieste, mirė garsusis 
pasaulio tenoras — Enrico Ca
ruso, savo balsu džiuginęs mi
lijonus žmonių ir dainavimo 
meną iškėlęs į dideles aukštu
mas. Jis mirė savo triumfo ke
lyje. eidamas 48 metus.

Berniuku būdamas, jis dai
navo Tėvo Bronzetli chore, šis 
dvasiškis ir patarė Enrico tė
vui vaiką leisti mokytis, bet 
tėvas nenorėjo nieko girdėti. 
Jo svajonė buvo išmokyti sūnų 
to paties amato — šaltkalvvs- 
tės. Tačiau Enrico greitai mo
kėsi dainavimo. Jo mokytojas 
pavadino jj “ii tenore vento”— 
vėjo tenoru, nes gerai neapval- 
dė aukštųjų gaidų.

I
1894 m. lapkričio 16 d. jis 

dainavo pirmą kartą Neapolio 
“Teatro Nuova”. Caruso dar 
stovėjo prieš sunkų kelią — 
balso apvaldymą ir išgrynini
mą. Dar praėjo 10 metų, kol jis 
iškilo i pasaulio garsenybes.

1903 m. lapkričio 23 d. Ca
ruso pirmą kartą «dainavo Ri- 
goletto Metropolitan Operoje 
New Yorke. 16 metų jis išdai
navo šioje operoje, pasidaryda
mas pasaulio tenoru. Per tą 
laiką (16 metų) Metropolitan 
Operoje jis dainavo 607 vaka
rus, iš jų 76 kartus Canio "Pa
jacų” operoje, 64 kartus Ra- 
dames “Aidoje”, įdainavo 234 
plokšteles.

Tuo metu j Metropolitan O- 
perą suplaukė geriausi pasau-

t-
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TĖVYNĖS UPĖ
Upe tėvynės, tatula mietą,
Tavo vandenys karštį man gesė, 
Stiklinis ledas nekartą kėlė. 
Sraunas verpetas laivelį nešė.

lio dainininkai: Marcei Jour- 
net, Amelita Galli-Curci, Er- 
nestine Schumann - Heinck. 
Titta Ruffo. Antonio Scott. 
Mattia Battistini ir daugelis ki
tų. kurie priklausė Caruso an
sambliui. Tuo pačiu metu or
kestrą dirigavo Artūro Tosca- 
nini. Gal būt, tai buvo pačios 
gražiausios Metropolitan Ope
ros dienos.

Caruso į dainavimo meną 
žiūrėjo labai rimtai. Kiekvie
ną dieną jis dainuodavo gamas, 
visokius pratimus ir su padėjė
ju atsidėjęs rengdavosi nau
jom operom. Kiekvieną parti
ją, kurią jis dainuodavo, kuo 
kruopščiausiai išstudijuodavo.

Iki šiol dar nė vienas daini
ninkas nėra turėjęs tokio pasi
sekimo, kaip Enrico Caruso. 
Tačiau jo garbė neaptemdė jo 
charakterio. Jis visada pasiliko 
paprastas ir draugiškas. Gas
troliuodamas po įvairius mies
tus švaistė pinigus, pirkdamas 
dovanas ir tuoj pat išdalinda
mas. Nors privačiame gyveni
me mėgo vienumą, buvo pa
linkęs į melancholiją, bet vie
šumoje jis buvo linksmas ir

pilnas humor ). Be pašto ženk
lų rinkimo aistros jis dar turė
jo kitą “arkliuką” — mėgo 
piešti karikatūras. Meistriškai 
su lengva paš pa, jis vaizdavo 
savo draugus ir save pati. Taip 
pat mėgo ir. puošnius operos 
kostiumus, kuriuos po mirties 
jo žmona išdalijo — visiems 
dainininkams, kurie su juo dai
navo;

1920 m. vasarą gastroliuoda
mas Amerikos Vakaruose, jis 
pajuto didelius galvos skaus
mus. Kartu augo nenumaldo
ma nostalgija —
ją. Tų pačių metų 
pasireiškė gerklės 
vieno spektaklio 
kraujas pasirodė,
gruodžio 2 Id. jis dainavo “Žy
dėje” Eleazarą su nepaprastu 
pasisekimu, ir tai buvo jo pas
kutinis vakaras. Rytmetį jis 
jau sirgo ir daugiau nebeišgi- 
jo. 1921 m. pavasarį išvažiavo 
į Italiją, manydamas, kad ten 
atgaus sveikatą.

Nors prieš 30 metų Caruso 
amžinai nutilo, bet iš plokštelių 
dar ilgai jis dainuos ir liudys di
delio menininko kelia.

grįžti į Itali- 
rudenį jam 
skausmai, 

metu net 
1920 m.

/

PRINCAS PAVIRTO ELGETA
Knygų leidime pasitaiko vi

sokių kurijozų. Prie jų reikia 
priskirti ir Mark Tvaino “Prin
co ir elgetos” naująjį leidimą, 
kuris pasirodė Vokietijoje.

Visuomenėje dažnai pasigir
sta balsų, kad ji neturinti ko 
skaityti. Geros lektūros truk- ' 
sta ir jaunimas, o “Princas ir 
elgeta”— viena iš jaunimo mė
giamiausių knygų. Todėl entu
ziastai, 
spragą 
menei, 
Mark 
kaip?

Pirmoji “Princo ir elgetos” 
laida pasirodė labai senai, bene 
1922 metais. Išleido “Kultū
ros" draugija Šiauliuose. Tuo 
metu knyga buvo visai paken
čiama. nors jos vertimas smar
kiai šlubavo. Pirmiausia jis ne
tikslus. Leidžiant naują laidą, 
būtinai reikėjo išversti dar 
kartą. Dabar mes turime ne

norėdami užkimšti 
ir pasitarnauti visuo- 
išleido šj populiarų 

Tvaino veikalą. Bet

maža žmonių, kurie gerai mo
ka anglų kalbą ir gerai moka 
lietuviškai. Tačiau leidėjai vi
so to nepaisė. Jie foto būdu, 
sumažindami puslapius iki ki
šeninio formato, pakartojo se
nąjį leidimą.

Tačiau skaitytojai dovanotų 
vertimo netikslumus ir nema
loniai mažas raides, jei lietuvių 
kalba būtų tvarkoje. Ji taip su
darkyta, taip netvarkinga, kad 
beveik negalima skaityti. Jei 
rūpinamės, kad jaunimas gra
žiai kalbėtų lietuviškai, kad 
taisyklingai vartotų visas jos 
lytis, kaip galima rekomen
duoti šį naują leidimą. Iš .jos 
jaunimas nepasimokvs gražios 
lietuvių kalbos. Šaunioji prin
co knyga pavirto varginga el
getos knygele.

Kad nepasikartotų panašūs 
dalykai, ateityje reikėtų dau
giau apdairumo ir daugiau 
meilės lietuvių kalbai.

meile Įierdavė skaitytojams. 
Tai knyga, kurią visada mielai 
srčiI t ui.

Šatrijos Raganos "Sename 
dvare” pirmą kartą pasirodė 
“Skaitymų” žurnale, o 1928 m. 
išėjo atskira knyga, jos raštų . 
II-ju tomu. Vokiečių okupaci
jos metu Sakalo bendrovė iš
leido nauja laida, o dabar 10- 
ronte Baltijos leidykla pakar
tojo tą patį leidinį. Knyga iš
leista gražiai ir skoningai ir 
rekomenduojama visiems.

(Šatrijos Ragana — Sename 
dvare, Baltijos leidinys Nr. 1. 
Viršelis Bričkaus. spaudė To
ronte 1951 m., 1 < 6 psl., kaina 
nepažymėta).

SENOJO DVARO ROMANTIKA
“Graus-
760,000

(I

Žaliai geltonų kasų žilvity 
Lakštutė savo natas vedžioja.
Skraido bitelės—dažnai matyti 
Tarpu jų guli raudsparnakojė.

Juostoj vandenio skaisčiai sidabruotoj, 
Kraštuose žaliuoj eile vainikai — 
levu, lazdynų, gluosnių skarotų, 
Tūkstančius puikių kvietkų sutikai.

Mieliausia upe! Tatula skaisti. 
Laukai geltonais kviečiais užberti. 
Kas gi tikėjos, jog reiks apleisti, 
Turos. Obijos vandenį gerti.

Drumzlina vandens vilnis dūkstančias 
Be jokios meilės mane blogino. 
Per pūstas girias, varstų tūkstančius, 
Nors širdį smūtkas baisus kruvino.

RIEŠUTYNAI

Krūmuose augąs, bagcts riešutini. 
Kas tau užmato, kožną palinksmini; 
Lyg girtas pijokas, nuvirtai Į šalį, 
Vaisiaus tu sako pakelti negali.

Čiuži lazdynai, ne viena lūžt šaka, 
Rodos, per mišką šimtas meškų kąko: 
Ūžioj, atsiliep’ o dažnai ir vardus 
Nėšio] po. mišką rudenies laiks skardus.

"Puiudoniems saulėlydžiams 
begęstant, baltų rožių sidabri
nės akys žiūri j mane pro lan
gą...’’ — šitaip pradeda Šatri
jos Ragana — Marija Pečkaus- 
kaitė savo geriausią apysaką 
“Sename dvare”. Toliau ji ve- 

’da j senus trobesius, kur pasi-

tinka mamatė, tokia trapi, 
žemiška ir tokia maloni, 
skamba pianinas, toks sielvar
tingas, susirenka žmonės ir 
šneka ir svajoja. Daug š.la
mos ir ilgesio tame sename 
dvare, kurį matė ir pergyveno 
Šatrijos Ragana ir su didele

♦
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GALVIJAI NAMO

1S58 m.
SV. JI RGIS

O metai, metai! Dyvais taip bagoti. 
Krauju permirkę ir dūmais aprūkę. 
Bet širdys, dūšia trokšt ncgal perstoi. 
Kad antri toki ateitų netrukę.

METAI. METAI!
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Karvės priėdę jau gerai per dieną, 
Pilnuos induos nešė namo pieną. 
Vadovė pirma, nebsukdama iš tako, 
Ragus pastačius, didžiuodamos kako: 
Ir kitos nuo jos netoli atliko;
Eina krūvomis, kaip joms patiko. ' 
Žingsniai po mieros, tik kartais teliukas 
Pašokinėti iš kelio dar sukas.
Jaučiai su bergždėms dailioms susižino, 
Ar kur ketvirto sulaukė žolyno.
Ir ožkos maišos tarp galvijų kojų. 
Jos “negalvijai”, ir aš taip rokuoju. 
Kartais ožkelis, šokdamas prieš kitą. 
Susilauk, kad jį piemuo pavarytų.

Kad širdies broliu ugnys neužgestų.
Bet
Dėl
Dėl

dar didesne malone liepsnotų, 
savo sodžių ir dėl savo miestų, 
kaulų brolių girioj palaidotų...

anų kraujo lašelis kiekvienas 
Tūkstantis 'širdžių atvangoj stiprina, 
Kad nebaidytu pilių tvirtos sienos, 
Balsas ar motų ir švilpimas švino.
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AMERIKOJE MAŽĖJA 
KNYGV PIRKIMAS

Paskutiniu laiku Amerikoje 
pastebėta, kad žmonės ma
žiau skaito romanus ir nove
les. Taip pat ir knygų pirkimas 
yra smarkiai sumažėjęs. Prieš 
50 mėtų, 1901, geriausiai par
duodama knyga buvo George 
Barr McCutcheon 
tark”. Jos pardavė
egz. 1950 m. geriausiai parduo
dama knyga buvo iliustruota 
antrojo pasaulinio karo istori
ja (“Life’s Picture llistory of 
World War II"), parduota 
600.000 egz. (kaina 10 dol.). 
Toliau eina “The Cardinal” — 
parduota 565,000 egz. Vėliau 
išleista atskira laida po 1 dol., 
parduota 435.000 egz.

✓

IVAN BENIN
ATSIMINIMAI

Amerikos knygų lentynoje 
ką tik pasirodė Ivan Bunino 
“Atsiminimai ir portretai". Ši 
knyga nukelia skaitytoją į tas 
dienas .kuriose klestėjo didžioji 
rusų literatūra. Knygos auto
rius, Ivan Bunin, kaip M. Gor
ki jam kartą pasakė, yra pas
kutinis rusų rašytojas iš didi
kų giminiu, kurios davė Pušk’- 
ną ir Tolstojų. Neišsitekdamas 
sovietiniame režime, jis pasi
traukė į Vakarus ir, būdamas 
tremtinys, 1933 m. gavo No- 
lio premi ją.

Savo laiku jis yra buvęs ir 
Lietuvoje. Kaune, kur skaitė 
keletą paskaitų ir savo kūry
bos.

šitoje kn.vgoje Ivan Buninas 
nuosekliai ir patraukliai pasa
koja savo atsiminimus ir piešia 
Tolstojaus. Čechovo, Gcrkio ir 
kitų paveikslus. Jis yra nema
žas Tolstojaus garbintojas, Če
chovui turi daug šiltos drau
gystės. tik M. Gorkio per daug 
nesimpatizuoja, kam jis turė
jęs dirbtinę proletaro pozą.

4

ATSIUSTA PAMINĖTI

Lietuviškos pasakos, sudarė 
dr. Jonas Balys, [I leidimas. 
Iliustravo A. Vaičaitis, viršelis 
P. Augiaus. išleido LKSD I.iet. 
Knygos Klubas Chicagoje 1951 
m.. 230 psl.. k.oin 2,50 dol.
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vVisi keliai veda į Naujosios Anglijos 
atostogų kraštą Maine

9

r j

O. Ivaškienes vadovaujamoji šokėju grupe
i 1

Rugpiučio 12 d.
T e vų Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
parke Kennebunk Port, Maine rengiama 

NAUJOSIOS ANGLIJOS
v fi-ĮH

■<-'

'y

t

Tėvų Pranciškonų sodyba Maine žalumoje

PROGRAMA:

Rytą:
11 vai.—Vienuolyno aikštėje prasidės iškilmin-. 

gos primicijų šv. Mišios, kurias laikys Tė
vas LEONARDAS-GEDIMINAS JOČYS, OFM. 
Po Mišių bus teikiamas primicijanto palai
minimas. Pamokslą sakys T. Justinas Vaš- 
kys, Pranciškonų Provincijolas, o angliškai 
kun. M. Kemėšis, Bayonnes klebonas.

Giedos Waterburio šv. Juozapo parapijos 
choras. >

12:30—Pietūs.

Popiet:
3 vai.—Meninė dalis, kurią išpildys Bostono 

tautinių šokių grupė, vadovaujant O. Ivaš- 
kienei, ir Waterburio parapijos choras.

4 vai.—Šokiai. Gros Biddefordo orkestras.

NEAPLEISKITE PROGOS 12 RUGPIUČIO APLANKYTI TĖVUS PRANCIŠKONUS. KENNEBUNK PORTE
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Bostone džiaugiasi, kad jo va
dovybei pavyko susitvarkyti su 
paštu, nes tau kelinta savaitė 

re- 
irl

“D.” pasiekia skaitytojus 
guliariai — antradieniais 
penktadieniais.

DlRBiN IMK AS %

ĮVAIRUS SKELBIMAI DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI
I

Nelaiminga mirtis
Kazys Kučinskas, 62 m., gy

venęs 322 Dorchester St., ras
tas negyvas nukritęs nuo Co- 
lumbia Circle tilto, tarp South 
Bostono ir Dorchesterio.*

Antanas Pilypaitis, gyvenęs
Mercer St., So. Bostone, mirė 
liepos 25 d.

Antanas Benzeviėius, 
studentas, liepos 27 d. tik 
grįžęs iš kelionės po Kanadą, 
už kelių valandų vėl turėjo iš
vykti su tautinių šokių grupe į 
Winchendon, Mass. (apie 75 
myl. nuo Bostono) ir ten daly-! 
vauti lietuviškų šokių demons
tracijoje miesto salėje.

ką

Lubų dažymas
tik $7.50

Švarus darbas, greitas patar
navimas. Geriausi dažai (ar 
medžiaga). Kreipkitės į Mr. 
VVETMORE, Boston. Tel. LY- 
2-1269.

*WWA’?AVWA,AV.V?A*

John W. Anseli

PARDUODAMI NAMAI
Pardavimui turime namų visose 

miesto dalyse — Brooklyne, Queens, 
Nassau County.

Visi turi po tuščią florą, aliejumi 
apšildomi, su garaažšs, 1, 2, 3 šei
mom ir apai tament hausus. Taipgi 
ir naujų turime. Netoli stotis 
way.

B. Z I N I S
361 Union Ąve., Brooklyn, N.

REpublic 9-1506 
EVergreen 4-3487

r"

«

Y.

A. J. NAMAKSY
Offiee Tel. SO S-094S

Real Estate <t Insurance

409 VV. BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS.

Res. 37 Oriole Streeti

1

» 
«

• 
t
I

New Yorke Bostone
.................. ............................................................ ................

I feL Ev’erjreen 7-4335
t . I

’Stephen AromisKisj
* (Armakauskas) i

Lankėsi gen. MacArthur
Bostone ir South Bostone 

lankėsi gen. Douglas MacAr
thur. Jis buvo iškilmingai pri
imtas. Mass. valstijos seimely 
pasakė turiningą kalbą, aštriai 
kritikavo dabartinės adminis
tracijos ekonominę, užsienio ir 
Korėjos karo politiką.

Keliaus dainuodami
Bostoniečiai į Naujos Angli

jos Dieną, Kennebunk Port, 
Maine rugpj. 12 d., keliaus dai
nuodami. Jau
dainininkų būriai, kurie vado
vaus sutartinėms dainoms au- I i 
tobusuose.

II

Telefonai:
Ofiso Tel. Namų TeL
WO 2-3497 NE 9-568C5

organizuojasi

15 Fark Kow, New York
LIETUVIS ADVOKATAS

VVEST RONBURY, MASS.
Tel. PA—7-1233-VV

f 9

9

Aiiloniatic Laundrv
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
LINKSMOS PLOKŠTELES

Inžinierius Kazys Baranaus
kas su šeima iš Brocktono 
(Campelio) persikėlė j South 
Bostoną į nuosavus namus. 
Inž. Baranauskas dirba Stone 
& Webster inžinierių firmoje, 
Bostone.

I 
I 
I

i 
j i •>

1

G rabo ri <is— Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Avė.,

Brooklv'n. N. Y.

j Tel, STagg 2-5043

iMatthew P. Railas 
į
i

J!
!i

š

(Bieliauskas)

---------------------- —
S. Barasevičius ir Sūnus 

FUNERAL HOME
254 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
laidotuvių Direktorius 

NOTAPV PUBLIC 
Pi.Tarnavimas dieną ir naktj. 

Kipiyčia šermenims ayaai. 
Tel. SOuth Boston « 359» 

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KAS PERAS) 

Laidotuvių Direktonus ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960

Laidotuvįų Direktorius 
Notary Public396 W. BROADWAY

South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kav, sav. ‘
•U

v'

i
$

v'
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$

II
REKORDAIWilliam J. Drake 

(DRAGŪNAS) 
LIETUVIS ADVOKATAS

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Naujai pagamintos pirmą kartą 
išleistos lietuvių kalba juoku plok
štelės — rekordai. Čia rasit juokų, 
juokelių — ne linksta keliai. Jeigu 
Tamsta nesijuoktum jų klausyda
mas, reiktų eiti pasitarti pas savo 
daktarą. Kaina tik 1 dol.

DEKE.VS I'RODUCTS
P, O. Box 666, Neaark, N. J.

Eina iš rankų < rankas.
Vienas bostonietis pasiuntė 

kariuomenėje tarnaujančiam 
savo draugui tremtiniui, latvio 
Kalmes parašytą knygą “To
tai Terror”, kurioje aprašoma 
baisusis komunistų tero As
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo-J 
je. Knyga pateko į aukštųjų 
karininkų rankas ir ji dabar 
einanti iš rankų j rankas. Ka
rininkai ne tik padėkojo ka
reiviui, bet dar davė kelias: 
dienas atostogų už tokią įdo
mią knygą, parodančią, koks 
yra priešas, prieš kurį dabar 
ruošiamasi kovai.

i

!

<

Aukos Darbininkui

PIRKITE NAMUS

Kitur

<

SALDAINIŲ PAL> ICIUS

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

VVVVRL 1600 kcŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET.

GYVUOJA PER 15 METU

4*<

<•»

495 GRAND

<
•4

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVergreen 7-9394

1
I

85 - 03 MAREI LAM I’L. 
JAMAICA, N. Y.

Tel. JAmaica 3-7722

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parengimams

Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika (vietines 

šokiai, ir tt. Vestuvės,

Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Grabučius
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

Joseph Garsz* t
Graborius—Balsam imt opa

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIA SUTEIKTAM 
NEMOKAMAI

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

I

EVergreen 8-9770 
j

i>
i
i
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Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Vlrginia 9-4882

J. KUMPIKO
ELEKTRŲ MOTORU DIRBTUVE
TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius— 

! Kirpimo bei skutimo mašinas—skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

“Darbininko”

“Darbininkas” ateina
reguliariai 

skaitytojai

I

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

•?
I

-. -------- -----
LIETIMS ADYOKATAS sj

119-17-120 St. HilLside Avė.';
s' 
s' 
s' 
S*
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Albert Th. Dana $

ZUPPS BAR

Telefonas: EVergreen 4-8934

Pristatome Aly ir Toniką

i
UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

E. POVILANSKŲStotis WEVD-—1330 kil. 5000

Baras ir RestoranasJOK. J. STEKAS, Dir.

1264 White St., Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325
SAVI, PAS SAVUOSIUS!

A
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TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.
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Užsisakykite
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro

JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas
Visų lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — ®
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU RŪSIŲ GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

IV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y. |

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso— «
i

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą. į naują butą, 
į kurortą, į stotį ii- t.t. — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.

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

4

+
4
4
4
t

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y. Į 4

>W+++44+44+++4*4+*4+-»-++++4+44-+++++4-{-+++++++++++4!-++-Y *

fJ

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms
BROOKLYN, N. T. |

TeL EVergreen 4-9737 |

Myopia Club Beverage Co.
GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS.

Tel. Dedham 1304-W
PRAN AS GERITSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

J 
į 

į
£

158 GRAND STREETI

Juozas Skabeikis
su šeima persikėlė iš Brock
tono į South Bostoną. Pp. Ska- 
beikių sūnus Algimantas nese
niai vedė bostonietę Birutę U- 
levičiūtę ir čia apsigyveno ank
sčiau.

Reda Stclmokaitė
laimėjusi rašyboje penktą vie
tą Naujoje Anglijoje, tarpinin
kaujant kun. Kontautui, gavo 
stipendiją katalikiškoje Regis 
kolegijoje.

Juzės Piv ariunienės
gyv. Mattapane, artimas gimi
naitis, jaunas mokslininkas, 
kun. dr. St. Matulis, marijonas, 
gydosi Comacina saloje, Itali
joje. Studijuodamas istorinius 
mokslus susirgo džiova ir pleu
ritu. Laiške pasigenda “Dar
bininko”, kurį skaitydavęs Ro
moje būdamas, ir jame rasda- 
vęs daug žinių, iš Bostono.

Po 5 dol.: Mrs. E. Walters, 
Brooklyn, N. Y.; Mrs. Mikiase 
vičienė, Brooklyn, N. Y.

Po 2 dol.: A. Tamuievicz, 
VValtham, Mass.; Adelė Šen- iI 
kus, Bethpage, L. L, N. Y.; 
Jos Blauzdis, McKees Rocks, 
Pa.

Stephen B rėdės Jr. j
ADVOKATAS

telefonu CYpress 9-7379

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y. 
TKANSPOETATION BURBAU

Phone STagg 2-3108

A N T O N
JERSEY PORK

428 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos

LIETUVIŠKOS DEŠROS SKANUS SKILANDŽIAI

VVILLIAMSBURGE— arti Apreiš
kimo lietuvių parapijos bažnyčios— 
8 šeimynų namas su tuščiu butu 
parduodamas pigia kaina.

VVOODHAVEN—arti Forest Park 
— ir kitose apylinkėse turime gra
žių namų parduoti. •

Namų pirkimo bei pardavimo Ir 
visokios apdraudos (insurance) 
kalais gerai patarnaus:

J. F. MACHULIS
Real Estate & Insurance
85th St., VVoodhaven 21,

Tel. Vlrginia 7-1896

ei. POPlar 4110

I

VYTAUTAS YAKaVONIS I
FUNERAL HOME

741 NO. MAIN STREET 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas dieną ir naktj. 

Koplyčia šermenims dykai
Tel. BROCKTON 8-158G I
ZALETSKAS

FUNERAL HOME

4
i

I

1

561 EAST BROADVVAY 
South Boston, Mtsa

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktj. 

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609
te

EV 4-9293

MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS
<’W, V

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y.

Tel. GL 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

V. ZUBAV/IC2
NOTARY PUBLIC
111 AINSLIE ST., 
Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV 4-3049

Charles J. Roman
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 M t. Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktj

WAITKUS Į
FUNERAL HCME

197 VVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

ALLIANCE IIALL
Lietuviu Radijo Draugijos

I. P. GINKUS 
Direktonus

STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. .JEZAVITAS V. UBAREVIČITS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

CATERERS
Parties - W e d d i n g s

M E E T I N G

Communion Breakfasts 
B a n que ts

II A L L

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS ED1VARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

1 TeL NEvvton 9-4464
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS
Laisniuotas Graborius

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

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairiu tonikų. I 
Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms,i 

parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. i 
šaukite:

BORIS BEVERAVE CO. l i i

PRANAS WATIKUS
Laidotuvių Direktorius D 

Balsamuotojas 
(NOTARY PUELIC) 

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

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite: TeL TR 6-6434
• >'—O —r—n^0»BT MO — .T—.M

WAITT
FUNERAL

30 EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDWARD J. WAITT
(Wąitekfinas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktf. 
Koplyčia šermenims dykai.

TeL Brockton 3368

<4

HOME

DYKAI IŠBANDYMAS
REUMATIŠKŲ SKAUSMŲ 

ARTHRITIS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusiu su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl ne
pabandyti juos ŠIANDIEN mūsų iš
laidomis? Vartojamos tūkstančių 
virš 25 metų.
Dykai skaitytojams šio laikraščio
Mes kviečiame jus pabandyti juos 

be mokesčio. Leiskite atsiųsti jums 
siuntini 24 Tabletes Dykai. Jei ne
pilnai būsite patenkintas gaunama 
pagalba, gražinkite likusią dalį ir 

už tai nebūsite mums skolingas. 
Bandymas nekainuos jums nei vie
no cento. NESIŲSKIT PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir adre
są greitai :

ROSSE PRODl CTS CO.,
Dept X-3

2708 Farvell Avė., Chicago 45, I1L
(22)

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ

Dr. A. Darnusis Ateitininkų 
Federacijos vardu Clevelando 
vyskupui įteikė padėkos laišką 
už Federacijai pareikštus sėk
mingos darbuoties sveikinimuc 
ir už palaiminimo perteikimą.

Dr. D. Kesiūnaitė, vyr. skau
tininke ir aktyvi visuomeninin
ke, rugpiūčio 18 ir 19 dienomis 
Clevelande organizuoja akade
minio skautų sąjūdžio skyrių 
atstovų suvažiavimą. Bus ap
tarti organizaciniai reikalai ir 
išrinkti valdomieji organai.

Amer. liet, spauda, išeinanti 
JAV ir Kanadoje griežtai pasi
sakė prieš Kl. Prielgausko Ka
nadoje redaguojamą ir leidžia
mą satyros leidinį “Skunke.” 
Kaltinama vulgarumu, humo
ristinio skonio ir takto stoka.

J. Stasilionis, iš Kearnv, N. 
J., “Darbininko” skaitytojas ir 
bendradarbis, atostogų buvo 
išvykęs į Rochester, N. Y. pas 
savo draugus ir pažįstamus.

“Patrios” leidiniai
New Yorko milijonierių prie

miestyje Stamford, Conn., įsi
kūrusi Jono Lenktaičio kn^gų 
leidykla “Patria” pakvietė ra
šytoją Stepą Zobarską .reda
guoti 1952 metams kultūrinio 
pobūdžio metraštį - kalendorių. 
Metraštyje savo raštais daly
vaus įvairių srovių rašytojai.

Ta pati “Patria” dar šiemet 
ketina išleisti didelį romaną iš 
Austrijos gyvenimo. Romano 
autorė yra lietuvė Irena Joerg. 
Tai bus jos pirmas pasirody
mas lietuvių knygos pasaulyje.

Algimantas Balčiūnas (13 
metų amžiaus) kapitono Bal
čiūno sūnus, Newarke (Vails- 
burg) 100 jardų plaukimo 
lenktynėse laimėjo pirmąją 
premiją. Vaiisburgo meras lai
mėtojui įteikė dovaną — me
dali. Tuo pačiu Algiman
tas Balčiūnas įeina į finalines 
plaukimo rungtynes, kurios į- 
vyks rugpiūčio mėnesį visos 
Newarko apvlinkės.

K

EKSKURSIJA J MAINE
Tėvai Pranciškonai rengia ekskursiją į Maine rugpjū

čio 10-12 d.
Autobusai išvyks penktadienio vakare (rugp. 10) ir 

Kennebunk Porte bus šeštadienį. Ten kiekvienas galės lais
vai praleisti dieną prie jūros ar pranciškonų sode. Sekma
dienį dalyvausime T. Gedimino-Leonardo Jočio O.F.M. pri
micijose ir popietiniame piknike.

Sekmadienio vakare išvažiuosime atgal į New York.
Kelionė ten ir atgal kainuos apie 15 dolerių, čia įskai- 

tomą bilietas į pikniką ir pietūs. Nakvynės patalpos irgi bus 
, parūpintos.

Kas norėtų dalyvauti prašome kuo greičiausiai užsire
gistruoti pas Tėvus Pranciškonus, 680 Bushvvick Avė. Tel. 

/ GLenmore 5-7068.
Pavėlavusieji gali negauti vietų.

*
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MIELAI KVIEČIAME PRALEISTI ATOSTOGAS KALNUOSE

EUTAUSKU CKYJE. kurio apylinkės labai gražios, kalnų oras nępaprastai 
sveikas. Jūs čia rasite tikrą poilsi ir džiaugsmą.

Erdvūs, su visais patogumais 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 priimami vasarotojai: birželio, liepos, rugpiūčio, rugsėjo mėnesiais. 
Vietos užsakomos iš anksto >avaitei iki šeštadienio 12 vai. po pietų. 
KAINA priienama ir pigi: asmeniui 2S dol. už savaite.
Iki malonaus pasimatymo BUTAUSKŲ CKYJE. kurio adresas:

f 4 *
MRS. R. B U T A N

RFD 1, Mountain Rd. Torrington, Conn.
Telef. Torrington 9655

CLEVELAND, OHIO
Gražiai praėjusi gegužinė
Sekmadienį, liepos 29 d., at

eitininkai Naujosios Parapijos 
sode surengė gegužinę. Trum
poje, bet nuotaikingoje progra
moje pasirodė vietinis jauni
mas. Jaunimo sekcijos mergai
tės atliko p. Tamulionienės pa
rengtą montažą, kuriame pa
minėti tėvynėje kenčia broliai 
partizanai. Linksmojoje prog
ramos dalyje N. Balčiūnaitė ir 
N. Vedegytė sudainavo žemai
tišką dainelę, A. Sužiedėlis ir 
V. Valaitis duetu padeklamavo 
porą eilėraščių, A. Barzdukas, 
A. Sužiedėliui pianinu prita
riant .atliko “melodeklamaci
ją” ir A. Sužiedėlis paskaitė 
savo humoristinę poemą “Į 
Korėią — iš Korėjos”. Gautas 
pelnas (140 dol.) paskirtas 
naujos parapijos bažnyčios sta
tybai.

Sėkmingai remiama Diepholzo 
lietuvių gimnazija

L.T.B. revizijos komisija, 
padariusi reviziją pas Vasario 
16-tosios Gimnazijai remti ko
misijos iždininką S. Laniauską 
rado visa iždo atskaitomybę ir 
susirašinėjimą su aukotojais 
tvarkoje. Nuo š. m. sausio 1 d. 
iki liepos 31 d. iš viso išsiųsta 
400 dol. Dabar pinigai jau siun
čiami per BALFą. Aukos su
plaukė ne tik iš Clevelando, bet 
ir iš kitų lietuvių kolonijų. Lie
pos mėn. išsiuntinėtos aukų 
knygutės tiems aukotojams, 
kurie dar iš viso už antrą ii me
tu ketvirti nėra aukoję. Komi
sijos karščiausias noras ir pa
geidavimas, kad neliktų nei 
vieno lietuvio, nepaaukavusio 
nors kiek šiam kilniam tikslui.

A. B.

Susituokė

Algirdas Šamas, žinomų pre
kybininkų sūnus, susituokė su 
Nele Mikelionyte. Sutuokė 
kun. J. Angelaitis, Nep. 
Pag. Šv. M. Marijos bažnyčio
je. Giedojo Čiurlionio ansamb
lio vyrų choras. Labai gražų 
įspūdį padarė, kai chorui gie
dant “Marija. Marija”, jauna
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vedžiai savo gražias puokštes 
gėlių sudėjo prie Švč. Dievo 
Motinos kojų.

Dr. J. J. Kemėšis, dirbdamas 
savo kabinete susižeidė koją.

Stasys Vilda, tvarkydamas 
savo sode vyšnių šakas, išpuo’ė 
iš medžio ir sunkiai susitrenkė. 
Gydosi namie.

Ad. Stepšys, visiems gerai 
žinomas labdarys, kurį laiką 
sirguliavęs, pasveiko ir grįžo 
į darbą.

J. Kazlauskas, šv. Jurgio 
par. komiteto narys, po atosto
gų pas savo seseris Los Ange
les, Calif., grįžo gražiai nude
gęs ir pasitaisęs.

Jaunutis Nasvytis. visu my
limas lietuviško radijo vedėjas, 
atostogavo Mich. valstybė’e 
pas savo prietelius J. Bačiūnus.

Karoliui Titui, dr. K. Pautie- 
niaus priežiūroje, padaryta vi
durių operacija. Ligonio svei
kata taisosi.

Kėsinosi apiplėšti Lietuvių 
Piliečių Klubą. Pasikėsinto jai 
buvo laiku policijos pastebėti 
ir 2 suimti vietoje, o vienas dar 
ieškomas.

Homesteads Pa.
Jubiliejinis piknikas

, Šv. Petro ir Povilos parapi
jos 50 metų jubiliejaus proga 
suruoštas piknikas - geguž:nė 
lieoos 29 d. Lietuvių ūkyje, 
Willock, Pa. praėjo labai gra
žiai. Gražus oras davė progos 
susirinkti gausiam būrini sve
čių. Pikniko rengėjai labai uo
liai dirbo ir organizavo, todėl 
taip gražiai viskas pavyko ir 
vertai jiems priklauso didelė 
padėka. Jeigu iki šiol buvo ma
noma, kad neapsimoka nieko 
rengti, nes vistiek niekas ne
ateis, tai šis parengimas įro
dė, kad prie gerų norų ir pa
stangų viskas galima padaryti 
ir pasisekimas garantuotas.

Panašūs parengimai turi di
delės reikšmės ta prasme, kad 
juose turime progos susitikti, 
susipažinti. Išblaškyti tarp sve
timųjų esame pavojuje grei
čiau nutausti, todėl panašiuose 
parengimuose lyg ir atsišvie
žiname lietuviškai, pasikalba
me, prisimename praeitį, tė
vynę, bendrus pažįstamus. Pas 
mus ypač reikia daugiau pana
šių parengimų.

Parapijos jubiliejus
Šv. Petro ir Povilo paranijos 

50 metų jubiliejinis bankietas 
ruošiamas spalio 14 d., sekma
dienį, parapijos svetainėje. Di
delis darbas laukia rengėjų, o 
parapijiečiai labai laukia savo 
parapijos auksinio jubiliejaus.

Atostogauja
Žinoma mūsų apylinkės lie

tuvė veikėja Izabelė Puskuni- 
gienė šiuo metu atostogauja 
rytinėse JAV-se.

Liudvikas Griebliūnas, iš 
Hartfordo, Conn. atostogauja 
pas savo brolį Joną Griebliūną 
ir dalyvavo mūsų parapijos 
piknike.

Vedybos su svetimtaučiais
šiuo metu net trys lietuvai

tės ruošiasi vedyboms su sve
timtaučiais, o mūsų lietuviai 
berneliai skundžiasi, kad ne 
suranda lietuvaičių sužadėti
nių. Liūdna tikrovė, kuri daro 
didelę žaizdą mūsų išeivijai.

Mokslo metai artėja.
Nė nepajusime kai ateis lai

kas vėl leisti vaikučius į mo
kyklas, kur jie toliau tęs savo 
pradėtą mokslą. Mes tikimės ir 
laukiame, kad mūsų mokyklos 
prisiderins prie ALRK Federa
cijos seimo, įvykusio Pittsbur
ghe, nutarimų.

Senas amerikonas.

DARBININKAS

PITTSBURGH. PA.
Svečiavosi Pittsburghe

Praeitos savaitės pradžioje 
Pittsburghe pas pažįstamus 
lankėsi, kun. Karužiskis, kuris 
darbuojasi vienoje didelėje vo
kiečių parapijoj Detroite. Buvo 
apsistojęs pas kun. Mišių, 
North Side V. J. Dangun Žen
gimo liet, paranijos kleboną.

Tomis pačiomis dienomis oas 
seseles pranciškietes lankėsi ir 
kun. Simanavičius, kuris ta 
proga aplankė ir kitus savo pa
žįstamus pittsburghiečius.
Naujos mokytojos North Sidėj

Šiomis dienomis North Side 
lietuvių parapija laukia at
vykstant seserų felicijonių, ku
rios mokytojaus parapijos mo
kykloje ir viena iš jų vargonin- 
kaus. Jos pakeis ilgus metus 
dėsčiusias lietuvaites seseris.

šaunus jubiliejinis piknikas
Praeitą sekmadienį, liepos 

29 d. Lietuvių Ūkyje įvyko Ho- 
mesteado lietuvių šv. Petro ir 
Povilo parap. jubiliejinis pik
nikas, kuriame dalyvavo per 
200 žmonių. Piknikas buvo ge
rai suruoštas ir pravestas ir 
dalyvavusiems paliko gražiu į- 
spūdžių. šie gi nesigailėjo ren
gėjams palikti gražaus pel
no.

Kuria lietuvišką šeimą
Tremtinys Bronius Šukys 

netrukus ves čia gimusią lietu
vaitę Mildred Polkot.

Operavo gerklę
Tremtinei Taorienei prieš 

kurį laiką padaryta gerklės o- 
peracija. Išbuvusi 10 dienų li
goninėj, grįžo į namus.

Pittsburgho naujagimiai
Zuzana ir Antanas Mažeikai 

ketvirtadienį, liepos 26 d. susi
laukė ketvirto kūdikio —stip
rios ir sveikos mergaitės Ma
rijos Zuzanos. Ponai Mažei
kai, kurie yra plačiai Amerikoj 
žinomi katalikų veikėjai, ta 
proga gauna daug nuoširdžių 
sveikinimų.

Dukrelės liepos 18 d. susilau
kė ir buvę vyčių nariai Domi
cėlė ir Petras. Bartkai, kurie 
yra savo bičiulių taip pat nuo
širdžiai sveikinami.

J. Virpša

Kas ką veikia Cicero
— _ _ f

Elena Petrokaitė - Rukuižie- 
nė, buvusi Lietuvos valstybi
nio teatro Šiaulių skyriaus ar
tistė, jau penki metai dirba šv. 
Antano bankelyje, kur daugu
ma lietuvių neša savo sutaupąs 
ir tvarko paskolų reikalus. Pa
čioje pradžioje, kol dar tik vos 
pirmieji tremtiniai pradėjo ro
dytis. Petrokaitė daug vaidino 
ir pati režisavo scenos vaizde
lius iš tremtinių gyvenimo. 
Daug, labai daug butų ir dar
bo garantijų nuplaukdavo į Eu
ropą po tokių vaidinimų. Ne 
taip dar senai Petrokaitė ište
kėjo už p. Rukuižos. Jis yra 
lietuviams gerai žinomo miškų 
žinovo prof. Rukuižos sūnus.
Jonas Vasaitis, buvusis “Min

ties” (Memmingen, Vokieti
ja) leidėjas ir redaktorius, šias 
eilutes rašančiam papasakojo 
daug įdomių detalių iš lietuviš
kos politikos gyvenimo. Be kit
ko Vasaitis mano, kad visi 
tremtyje gyveną lietuviai tau
tininkai turėtu sau išsirinkti 
vieną pirmininką: Lozoraitį ar 
Škirpą. Įdomios mintys.
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New Yorko kronika
Baigė vakarinę mokyklą

Tremtinis brooklynietis Liu
das Mikalonis baigė VViliiam 
Cullen Bryant Evening High 
School. Kartu su juo šitą mo
kyklą baigė dar keli lietuviai.

šarūniečiai iški’aujn
Nevv Yorko lietuvių skautų 

“Šarūno” draugovė pereitą sa
vaitgalį buvo išvykusi dviem 
dienom į apylinkių kalnus.
Inž. V. Mačiūnas persikėlė •: 

savo namus
Inž. Visvaldas Mačiūnas, 

anksčiau gyvenęs Brooklyne, 
pereitą savaitę persikėlė į nuo
savus namus, kuriuos įsigijo 
Levittovvn, L. I. Šioje vietovėje 
yra susikūręs ištisas miestas su 
daugiau kaip 10,000 taip vadi
namų moderniosios statybos 
namų.

A. Birutis aplankė tėvus
žinomas krepšininkas A. Bi

rutis, šiuo metu atliekąs karo 
tarnybos prievolę JAV armijo
je, kelioms dienoms buvo atvy
kęs į Brooklyną aplankyti savo 
tėvų.

A. Vaičiulaitis persikelia i 
New Yorką

Rašytojas Antanas Vaičiu
laitis, žurnalo “Aidų” redakto
rius, atsikelia gyventi į New 
Yorką. Jis yra pakviestas dirb
ti į “Voice of America” lietu
viškąjį skyrių. ->
Naujas J. Jankaus romanas

“Gabija”, kuri Knygos Bi
čiulių Klubo leidiniuose arti
miausiu laiku yra numačiusi 
išleisti Jurgio Jankaus knygą, 
šiomis dienomis iš rašytojo jau 
gavo spaudai parengtą jo di-

Advokatas Lionginas Indrei- 
ka siauresniam draugų būre
liui buvo žinomas kaip kietas ir 
nesusektas rezistencijos veikė
jas bolševikų ir vokiečių oku
pacijos laikais. Pernai atvykęs 
į JAV staigiai mirė. Paliko 
žmoną Stasę, dukrą (medici
nos daktarę) ir sūnų. Jo mir
ties metinių proga įvyks šv. 
mišios Chicagoje, šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, rugpiū
čio 12 d.

Dr. S. Aliūnas (tas pats ir 
Dr. Sunnv Brook ir dviejų pre
mijų laimėtojas) neseniai pa
talpino chicagiškiame “Drau
ge” santrauką savo didesnės 
studijos pavadintos “Alaus 
motyvas lietuviu poezijoje.” 
Ciceriečiai, ypačiai Biržų ir 
Vabalnink kilmės, tą kūrinį 
sutiko labai entuziastiškai. La
bai pageidautų dar ir kitos stu
dijos “Pokerio įtaka į poeziją”.

Boreišai (tremtinys) jau ku
ris laikas įsteigė Cicero (1425 
So .49th Avė.) duonos kepyk
lą. Einasi gerai. Pirkėjai giria. 
Boreiša būdavęs artimesnis 
Dr. K. Griniui. Jis asmeniškai 
girdėjęs tas Dr. K. Griniaus 
kalbas, iš kurių vėliau atsirado 
ilgi straipsniai Chicagos “Nau
jienose”. Boreiša sako, kad Dr. 
Grinius kalbėjo jau labai pa
skubomis ir jo gilus amžius 
(virš 70 metų) jau buvo pa
stebimas. Todėl galėję pasitai
kyti ir nesąmoningų klaidų ar 
netikslumų

Julius šakelė 

džiulį romaną, pavadintą ‘ Pa
klydę paukščiai.”

Parcinkulio atlaidai
Angelų Karalienės parapijo

je praėjo labai gražiai. Bažny
čia buvo labai skoningai pa
puošta. žmonės gausiai lankė 
pamaldas, choras gražiai gie
dojo mišparus. Solo partijas 
giedojo operos solistas Al. Ku.t- 
kus ir Ališauskas. Pamokslus 
sakė kun. P. Bulava, MIC.

Šv. M. Marijos Dangun Ėmimo 
šventė — Žolinė

Rugpiūčio 15 d. yra Šv. M. 
Mariios dangun ėmimo šventė. 
Tą dieną visi katalikai privalo 
dalyvauti šventų mišių aukoje. 
Angelu Karalienės parapijos 
bažnyčioje rugpjūčio 15 d. šv. 
mišios bus 7, 8, 9 ir 12,15 vai.

švelniai išskrido į Čikagą
P. Švelnys su žmona per J. 

Ginkaus orlaivių agentūrą bu
vo išskridę į Čikagą, kur daly
vavo savo brolio laidotuvėse.

Atvyko dail. V. Adamkevičiaus 
šeima

Prieš vienerius metus Brook
lyne apsigyvenęs dail. V. A- 
damkevičius pereita penktadie
nį iš Vokietijos susilaukė savo 
žmonos su dukrele ir sūnum. 
Šiuo metu dailininkas, šalia pa
grindinio darbo, atliekamu lai
ku ruošia eskizus naujai žings- 
niečių knygai.

Iš Dariaus Girėno minėjimo
Liepos 20 d., Lietuviu Pilie

čių Klubo salėje Brooklyne į- 
vyko mūsų didvyrių lakūnų 
Dariaus ir Girėno skridimo į 
Lietuvą 18 metų sukakties mi
nėjimas. Vakarą suruošė Pa
minklui Statyti Komitetas. Mi
nėjimas pradėtas Amerikos ir 
Lietuvos himnais, kuriuos su
grojo J. Vedegys. V. A. Beke- 
ris, kanklių skambintoiai ir 
J. Dirigenčiui pritariant armo
nika. Vakaro dalyviai vienos 
minutės susikaupimu išreiškė 
gilią pagarbą žuvusiems lakū
nams.

Po to Fondo komiteto pir
mininkas ir programos vedėjas 
J. šaltis, savo trumpa kalba 
apibūdino tikslą šio susirinki
mo ir priminė, kad yra gau+as 
iš Nevv Yorko miesto parkų 
pareigūnu naujas paminklui 
statyti projektas. Dar kalbėjo 
komiteto nariai adv. S. Brie
dis, Jr., A. Gilmanas ir J. Kai
rys. Tremtinių Draugijos at
stovas Antanas Bendorius, jis 
gražiai nušvietė lakūnu žygio 
reikalą, o paminklo vietoj pa
tarė verčiau įkurti didžiulį na
mą jų atminčiai.

Po to dar kalbėjo Juozas 
Cinkus, buvęs pirmininku Nevv* 
Yorko apskrities paruošimui 
skridimo į Lietuvą. Kaip sve
čias kalbėjo Juozas Tysliava. 
Jis pritarė pagerbt lakūnus to
kiu paminklu, kokį komitetas 
vėliausiai yra išprašęs iš New 
Yorko miesto valdžios. Jonas 
Valaitis seniai brooklyniečiams 
matytas ir girdėtas patarė sta
tyti tokį paminklą, kokį šiuo 
metu išgalima. Gražius namus 
su sale pastatyti kainuotu a- 
pie S200.000, o jų dar neturi
me.

Tarpe kalbų aukščiau pami
nėtas kanklių orkestras davė 
dainų ir muzikos. Minėjimas 
buvo gražus, dalyviai paten
kinti. Auku surinkta $41.20. 
Aukojusių vardus paskelbsime 
vėliau. Visiems nuoširdžiai dė
kojame. J. š.

Rugpiūčio 7, 1951

Atleido daug lietuvių
Brooklyno radijo kondensa

torių fabrike sulietėjus darbui, 
atleista didelis būrys lietuvių. 
Manoma, kad, tuo atveju, jei 
nebus gauta naujų užsakymų, 
fabrikas tam tikram laikui ga-, 
lįs būti visiškai uždarytas.

BALFo pirmiinnkas palaiko 
ryšį su centru

Jau buvo rašyta, jog BALFo 
pirmininkas kan. dr. J. Kon
čiui šiuo metu lankosi Kanado
je. Tenai, susipažindamas su 
tremtinių įsikūrimo sąlygomis, 
jis palaiko ryšį su centru. Jau 
kelis kartus, telefonu susirišęs, 
jis davė centrui reikalingų in
formacijų.

Siuvėjų Neprigulmingas
Klubas

liepos 27 d. turėjo susirinkimą. 
Sek rtorius J. Bikulčius prane
šė, kad 564 1. unijos bei klulx> 
nariams išmokėjo no 49 dol. 
pašalpų, viso $27.366. Ižde dar 
liko apie 7000 dol., įskaitant ir 
karo bonus.

Valdyba pranešė, kad išmo
kant pinigus sekretorius dirbo. 
90 valandų ir pagal valdybos 
nutarimą jam išmokėta po 2 
dol. už valandą, viso 180 dol. 
Apsimoka padirbėti!

Buvo iškeltas klausimas, ar 
bus išmokėtos pašalpos ir 
tiems siuvėjams, kurie priklau
so unijai, bet iki šiol pašalpos 
negavo. Salėje kilo baisus 
triukšmas, kaukimas, švilpi
mas. Taip tai “kultūringai” iš
mokė “Laisvė” savo skaityto
jus pravesti susirinkimus.

Dauguma unijos narių yra 
už tai, kad pašalpos turėtų bū
ti visiems išmokėtos. Bolševi- 
kuojantieji tam priešinos. Mat, 
jie ilgą laiką buvo mokomi ne
skriausti darbininkų.

Iždininkas J. Bernotas pra
nešė, kad pateko į valdybos 
nemalonę už tai, kad nepasira
šė ant tuščios čekių blankus.

Pirm. A. Bubnis tuomet pa
reiškė, kad iždininko nereikia, 
jis tik be reikalo algą gaunąs. 
Kiti rėkė, kad reikia. Iždinin
kas pareiškęs, kad valdyboje 
sėdi diktatoriai, nuėjo nuo sce
nos.

Pirmininkas pranešė, kad 
metiniame klubo susirinkime 
būsią apsvarstyta nuskriaustų 
siuvėjų reikalai ir reformuota 
valdyba. Siuvėjas

NAUJAI ATVYKUSIEJI
Rugpiūčio 6 d. laivu “Gene- 

ral Taylor” atvyko į New Yor
ko uostą šie lietuviai tremti
niai:

Aukštuolis, Stasys, Ona, Bi
rutė.

Dumasytė, Alma.
Galinis, Viktoras.
rGonau, Emil A., Minna M., 

Gisela A.
Kasiulis, Jurgis, Margarete.
Kipa, Magdalena, Wadym, 

Alla, Albert, Irena.
Kolberg, Heinrich. 
Kvietkauskienė Ona, Linda. 
Lideikis. Vladas, Kaethe.
Norvaišis, Bronius, Had\VT- 

ga, Edward.
Rastapkevičius, Vytautas.
Skuodas, Morta, Pranas, 

Leonas, Viktoras, Bronius, Al
fredas, Christel, Ledruna.

Sutkevičienė, Marija, Gil
bertas, Irena, Jokūbas V.

Svolkenas, Jonas, Maria. 
Volotkevičius, Vaclovas.
Zhuk, Philipp, Valerija. Va

lerija.
Zubrickienė Ona.


