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LIETl VOS UŽSIENIO PASUS 
PRIPAŽJSTA Sovietai siūlo didžiųjų

Ryšium su pasitaikiusiais 
kai kurių Vokietijos konsulatų 
abejojimais ar jie turi teisę 
vizuoti Lietuvos užsienio pa
sus, VLIKas įteikė Vokietijos 
užs. reikalų ministerijai raštą, 
prašydamas duoti savo konsu
latams šiuo' reįkalu 
nurodymų. Užsienių 
ministerija j VLIKo 
sakė, kad Vokietijos
rinės įstaigos yra įgalintos vi
zuoti pasus, kurie yra išduoti 
veikiančių Lietuvos diplomati
nių bei konsularinių įstaigų ir 
atitinka bendrąsias užsieninių 
pasų taisykles. Lietuvos atsto-

vo Paryžiuje Dr. St. Bačk’o 
pastangomis pi ncūzų įstaigų 
pabaltiečių pasų vizavimo 
klausimas taip pat išspręstas 
palankia prasme.

valstybių paktą

teigiamų
reikalų 

raštą at- 
konsula-

LIETUVIŲ KULTŪRININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS VOKIE

TIJOJE

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Valdybos iniciatyva lic- 
oos 29 d. Muenchene buvo su
šauktas Vokietijoj tebegyve
nančių kultūrininkų - rašytojų, 
muzikų, teatralų, laikraštinin
kų — suvažiavimas įvairiems 
kultūriniams klausimams ap
tarti. Ta proga buvo išklausyti 
V. Brazaitienės, I’. Karaliaus 
ir St. Vykinto aktualūs prane
šimai, palydėti gyvų diskusijų. 
Suvažiavimas išrinko Kultūros 
Tarybą, kuri padės Bendruo
menės Valdybai kultūrinius 
klausimus sprendžiant ir vyk
dant. Jai pavesta paruošti ir 
Kultūros Fondo organizavimo 
klausimą, kad Vokiętijos lietu
vių atstovai Pasaulio 
Bendruomenės seime 
aiškiais pasiūlymais.

I Kultūros Tarybą 
V. Brazaitienė, M. Budriūnas, J^orcioS 

, rašyt. Giedrius  ̂Dr. J. Grinius «
nefftHHs apie LatvT^. V. Lo- Ir "Ventos” leidėjas J. Rimei- 
voix apie Lietuvą ir L. Tissiot kis. šiems pavesta kitus reika- 
“Baltijos problemos.” lingus žmones kooptuoti.

“taikai 
sudaryti

Prancūzai domisi 
Pabaltijo kraštais 
Prancūzų CAI sąjūdis, nuo 

1931 m. skleidęs tautų susipra
timo bei savitarpio pažinimo 
mintį ir tik per karą turėjęs 
savo veiklą nutraukti, vėl pra
deda darbą. Kas savaitė bus 
ruošiami diskusijų vakarai. I 
tų diskusijų progrmaą įtrauk
ti ir Pabaltijo kraštai. A. Bo- 
ssin pranešimas “Tarptautinė 
Pabaltijo valstybių padėtis, 
veikalo “Estijos respublika” 
autoriaus H. de Chambon pra-

Lietuvių 
išeitų su

išrinkti

PRADĖS VEIKTI LAISVOSIOS 
EUROPOS UNIVERSITETAS

Laisvosios Europos Univer
sitetas Tremtyje greit pradės 
veikti. New Yorko Valstybėje 
oficialiai kuriama nauja orga
nizacija, vardu — “I’ Univer- 
site Libre en exil de l’Enrope 
Libre”. Jos tikslas — padėti 
studentams, kilusiems iš už ge- 
ležin. uždangos, studijas tęs
ti. “Universitetas Tremtyje” v- 
ra įgalintas prašyli dovanų,, 
subsidijų, lėšas paskirstyti ir 
kontroliuoti nutarimus, liečian
čius stipendijas, šalpos organi
zacijas bei šalpų paskirstymą. 
Jis ypačiai padės jauniems stu
dentams tremtiniams. Jis tiki
si pradėti darbą š. m. rudenį ir 
laiku pranešti žinias, liečian
čias įstojimą į universitetą, šis 
universitetas suteiks savo stu
dentams galimumų sekti bend
rąjį kursą geriausiuose Vaka
rų universitetuose. Be to. jis 
organizuos specialius kursus, 
liečiančius istoriją ir kultūrą 
tų kraštų, iš kur yra kilę stu
dentai
ribose profesoriai 
skaitys šių kursų paskaitas. 
Pagaliau, universitetas rems 
mokslinius tyrinėjimus, leidi
nius Rytų ir Vakarų Euronos 
kultūriniam vieningumui stip
rinti. Visur, kur bus įkurta “U- 
niversiteto Tremtyje” skyriai, 
pavadinti “College de l’Euro,-

tremtiniai. Galimumų 
tremtiniai

--------------------------------------------------------------------------------g---------

Derybos Teherane 
vyksta

Teheranas. — Prez. Truma- 
no patikėtiniui Harriman tar
pininkaujant, iraniečių ir ang
lų derybos dėl naftos prasidė
jo iš naujo. Jos vykstančios 
gana draugiškoj nuotaikoj ir 
esą jau pasiekta šiek tiek pa
žangos, nors dar galutinai nė
ra paaiškėję, ar susitarti pa
vyks.

i-pe’’, — regijoninės vadybos 
kurs Universitetinius Komite
tus ir rūpinsis surasti tinka
mas studijoms ir gyvenimui 
patalpas.

Pirmoji regijoninė vadyba y- 
ra numatyta Paryžiuje. Kitos 
vadybos bus įkurtos ir Pran
cūzijoje ir kitur Vakarų Euro
poje. Taip pat bus vienas cen
tras įkurtas Strasburge, kur 
studentai, atitinką normaliai 
reikalaujamas sąlygas įstoti į 
universitetą, galės įsirašyti į 
to miesto universitetą.

Informacijų kreiptis' į l’Uni- 
versite en Exil de FEurope 
Libre, 7, rue de la Paix, 7, Pa

ris.

Lietuvių menininkų 
dėmesiui

lVashingtonas. — Sovietų 
Aukščiausios Tarybos prezi
diumo pirmininkas švernikas 
atsiuntė prez. Trumanui tos 
tarybos prezidiumo priimtą 
rezoliuciją, kurioje 
stiprinti” siūloma
penkių didžiųjų valstybių pak
tą. .To pakto tikslas, anot 
Švemiko, būtų ginklavimo ap
ribojimas ir uždraudimas ato
minių ginklų. Nors tos didžio
sios valstybės Šverniko nepa-, 
minėtos, bet manoma, jog tu
rima galvoj Sovietai, JAV, An
glija, Prancūzija ir komunisti
nė Kinija.
Paskelbė ir Trumano laišką

Ši Sovietų rezoliucija yra 
primta ir pasiųsta JAV ryšium 
su prez. Trumano prieš mėnesį 
laiko švernikui pasiųsta JAV 
kongreso rezoliucija, kad JAV 
siekia taikaus sugyvenimo su 
visomis pasaulio tautomis, į-

skaitant ir Sovietų tautas.
Prez. Trumanas buvo pa

reiškęs pageidavimą, kad ši 
kongreso rezoliucija būtų pa
skelbta Sovietų visuomenei, 
kuri iš jos galės įsitikinti, jog 
JAV politika siekia tik taikos. 
Bet Sovietai jos neskelbė, kol 
pasiuntė Trumanui savo rezo
liuciją. Tik kartu su ja pa
skelbė ir JAV kongreso jiems 
pasiųstą pareiškimą. Ir šiuo at
veju jie pasielgė, taip kaip su 
anglų užs. reik, ministerio Mo- 
rissono straipsniu, kurį paskel
bė tik su savo į tą straipsnį at
sakymu, piktai puolančiu Va
karus.

jau įsipareigotas 
kurios yra

Lattimore buvęs ilž 
rleidimą 
ams

Washingtonas. — Buvęs vo
kiečių komunistas Dr. K. A. 
Wittfogel senato vidaus saugu
mo pakomisijai pareiškė, jog 
1949 m. Valstybės Departa
mento suruoštose Kinijos klau
simu diskusijose dalyvavo ir 
komuinstų studijų grupės na
rys L. K. Rosinger.

Toliau Wittfogel pareiškė, 
jog anksčiau Baltųjų Rūmų 
personalui priklausęs M. 
Greenberg, jo įsitikinimu taip 
pat buvęs komuinstas, o O. La
ttimore jam 1944 m. sakęs, 
kad Korėją turi būti leista pri
sijungti Sovietams, nors kartu 
jis parodė trim metais vėliau 
Lattimore rašytą laišką, ku
riame tasai išsigina ką nors 
panašaus sakęs. Ar jis laiko 
Lattimore komunistu. Wittfo- 
gel nčpasakė, bet nurodė, jog 
savo raštuose jis yra naudoję
sis slaptų komunistų metodais.

darbai bus 
Ekspedicijos 
bus pavesta,

Plečiant Free Europe pagal
bą pavergtoms tautoms, suda
romas Komitetas Menininkams 
Padėti. Kol kas projektuojama 
paroda, duoti jiems progos pa
rodyti savo darbus. F. E. Ko
mitetas apmoka transportą. 
Europoje esančių 
priimti Paryžiuje, 
firma, kuriai tas
bus nurodyta vėliau. Komite
tas apmoka sales, sudaro rek
lamą, apmoka apdraudą (bet 
be rėmų). Bus mėginta per 
Parodą eksponatus parduoti, 
kad menininkams padėtų. Tą 
viską planuos ir vykdys Meni
ninkų Komitetas, sudarytas po 
vieną narj iš kiekvienos tautos 
(11), plūs 1 asmuo, jau dirbąs 
tą darbą, nuo F. E. Vėliau ta 
Meno Taryba gal iškels ir ki
tokių sumanymų: gal bendrą 
meno mokyklą. Visais šiais 
reikalais prašoma rašyti: Con- 
suląte General of Lithuania, 
41 V.’est 82nd St., New York 
24, N‘ Y. (USA).

Valstybės Departamento 
pareiškimas

Dėl Šverniko atsiųstso prez. 
Trumanui Sovietų Aukščiau
sios Tarybos rezoliucijos Valst. 
Departamentas pareiškė, jog 
tai tėra propagandos spąstai. 
Naujajam pasiūlyme tepakar- 
tota nuo 1949 m. Sovietų ke
liami propagandiniai siūlymai. 
Dėl to Valst. Departamentas 
pabrėžė, jaĮ^Bovie^ai vietoj sa
vo Taikos propagandos” ture- 

i

tų išpildyti 
taikos prievoles, 
pažymėtos Jungt. Tautų char- 
toje. JAV naująjį Sovietų pa
siūlymą matuoja ne Sovietų 
žodžiais, bet darbais. Taikai iš
laikyti reikalingos priemonės 
esančios sužymėtos Jungt. 
Tautų chartoje, ir reikia jas iš
pildyti, o ne daryti naujus su
sitarimus. Be to. Sovietai savo 
įsipareigojimus riek kartų jau 
pažeidę, kad pasaulis jų ištiki
mybe sutartims yra netekęs 
pasitikėjimo.

Apskritai, JAV nuomone, 
pasaulio taikos ir kitos proble
mos turi būti sprendžiamos 
Jungt. Tautose, o ne šalia jų 
sudarytuose susigrupavimuose. 
Tad ir Sovietų siūlomas di
džiųjų valstybių paktas JAV 
neprimtinas. Jei prez. Truma
nas Švemikui atsakys, mano
ma. jog ta prasme ir bus atsa
kyta.

Apskritai, vyrauja įsitikini
mas. jog šios savo rezoliucijos 
pasiuntimu Sovietai tik siekia 
kaip nors sulaikyti Vakarų 
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pasaulio užkariavimo planus.

Gen. Matthevv B. Ridgvvay Išeina iš posėdžio Tokyo, kur 
tarėsi su Jungtiniu Tautų delegacija dėl karo fialiaubų Ko
rėjoje. Pasitarimai dėl paliaubų su komunistais užkliuvo. 
Komunistai jau kelintą kartą sulaužo savo žodį.

Karo reikalams 56 ntiliardai
VVashingtonas. — Atstovų 

rūmų biudžeto komisija 1.542.- 
608.500 dolerių sumažino prez. 
Trumano pasiūlytą 1951-52 m. 
karo rikalams sąmatą, bet ir 

doie-
• * r*ill Srn žš

DERYBOS KAESONGE SUSTOJUSIOS
Tokio. — Komunistų atsa

kymą ,kad jų ginkluotų karių 
pasirodymas neutralioje dery
bų zonoje yra smulkus dalykas 
ir kad derybos dėl to galį būti 
tęsiamos, gen. Ridgvvay palai
kė nepatenkinamu ir pareika
lavo pilnos garantijos, jog to
kie dalykai daugiau nepasikar
tos. Komunistai į šį Ridgvvay 
reikalavimą dar neatsakė, ir 
nežinia, kada derybos iš naujo 
prasidės ir ar iš viso jos pra
sidės. Tuo tarpu komunistų ra
dijas tik puola įvairiais būdais 
amerikiečius. Jie įrodinėja, kad 
dėl tokio “menko dalyko” ne
są pagrindo derybas nutrauk
ti ir kad tuo būdu amerikiečiai 
norį tik laimėti laiko savo pa
jėgoms sutelkti. Be to, sąjun-

gininkams prikaišioja, kad jų 
lų lėktuvai pažeidę Kinijos 
teritoriją ir vartoja nuodingas 
dujas, šiuos priekaištus sąjun
gininkų vadovybė tuojau pat 
griežtai atmetė.

Nutrūkus deryboms, sąjun
gininkų oro pajėgos smarkiai 
naikina priešo užnugaryje ka
rinius tikslus, atlikdamos vie
nos nakties būvy ligi 700 ko
vos skridimų. Pačiame fronte 
kovos yra sumažėjusios ligi pa
skirų žvalgybinių dalinių susi
dūrimų.

—Rytų Vokietijoj išleistas 
tvarkūs, .jog Stalino raštus ne
galima skaityti, gulint lovoj.

f

Lt. Pulk Harrison G. Travis (viduryje), atsistatydinęs iš inžinieriaus instruktoriaus 
pareigi! West Point karinėje akademijoje, tariasi su savo sūnum Harrison Travis (kairė
je) ir Ronald L. Clough. ryšium su pašalinimu 90 kadetu iš West Point. Jie pašalinti nž 
*ai, kad per egzaminus pasirėmė “parama iš šalies.” Dešinėje pašalintas Gilbert Reich 
Harrisburg, Pa pareiškė, kad .jo “sąžinė švari.” Pašalinimas sukėlė didelį triukšmą 

visoje Amerikoje.

rių sąjf.Ata yra rekordinė.
Komisija, perduodama savo 

priimtąją sąmatą svarstyti rū
mų plenumui, pažymėjo, kad ši 
suma dar sudaro' tik dalį ligi 
1952 m. birželio 30 d. numato
mų kariniams reikalams lėšų. 
Kaip komisija nurodė, šios 
milžiniškos išlaidos reikalingos 
sukurti pajėgai, kuri karo at-

Burmos komunistus
remia kinai

Rangunas. — Komunistiniai 
Burmos sukilėliai pasiekė kra
što šiaurinę sieną, kur jie turi 
sąlytj su kinų komunistais ir 
gauna iš jų pagalbą. Gautomis 
žiniomis, iš pasienio atramos 
punktų Burmos ir Kinijos ko
munistai planuoja pradėti ben
dromis jėgomis Burmos puoli
mą.

veju galėtų kraštą apsaugoti 
nuo pavojų.

ši sąmata dar neapima lėšų 
daliniams Korėjoj, Japonijoj ir 
Vokietijoj išlaikyti, kadangi 
dar nėra nustatyta, kiek šiam 
reikalui lėšų reikės. Be to, ka
rinėms statyboms reikės dar 
puspenkto miliardo dolerių.

Apie pusė dabar priimtos 
sąmatos yra skiriama tankų, 
lėktuvų, kitų ginklų bei muni- 
cijos gamybai.

Frankfurtas. — Per ketve- 
ris savo veiklos metus IRO y- 
ra įkurdinusi 955.178 tremti
nius ir 72.417 repatriavusi. Iš 
bendro įkurdintųjų skaičiaus 
į JAV perkelta 282.818 tremti
nių, Australiją — 177,311, Iz
raelį — 108,892. Kiti kraštai 
priėmė mažiau. Yra dar likę 
118.367 IRO globos reikalingų 
tremtinių, kurių 140.000 ruo
šiasi taip pat emigruoti.

•r

ciichv^tos ŽINIOS
• žemės ūkio biuras pareiškė, jog manoma, kad dėl didelių 

išteklių maisto kainos šiais metais greičiausiai nebekils. Per pas
kutiniuosius dvyliką mėnesių jos yra pakilusios apie 12G.

• Senatorius McCarran iškėlė Senate pasiūlymą, kad JAV 
nutrauktų su visais komunistiniais kraštais diplomatinius san
tykius ir kad Sovietai su savo satelitais būtų pašalinti iš Jungt. 
Tautų.

• Iš sovietinės Vokietijos zonos į Berlyno vakarinius sekto
rius kasdien atbėga apie 200 pabėgėlių.

• Atstovų rūmų gynybos komiteto pirm. Vinson iškėlė reika
lavimą, kad galimai greičiausiu laiku JAV oro pajėgos būtų pa
didintos ligi 163 grupių, taigi dvigubai tiek, kaip yra šiuo metu.

• Atstovų rūmuose atst. Bonner pranešė, .jog prezidentas
Trumanas numato atlikti inspekcinę kelionę, kurios metu pirmoj 
eilėj būtų patikrinta kariniai įrengimai ir karinius reikmenis ga
minančios įmonės. ,

• Susipažinti su gyvenimu vakariniuose sektoriuose jau ap
silankė apie 60.000 į Berlyną suvežto komunistinio jaunimo. Ne
maža pereinančių sektorių sieną komunistinė policija suareštavo.

• Valst. Departamentas paskelbė, jog rugsėjo 1 d. San Fran- 
cisco JAV. Australija ir Naujoji Zelandija pasirašys Pacifiko 
paktą.

• Prancūzų parlamentas 391 balsu prieš 102 patvirtino Rene 
Pleven ministeriu pirmininku.

• JAV mobilizacijos įstaigos viršininkas gen. Hershey pareiš
kė, jog imtasi priemonių, kad ir užsieny esantieji JAV atitinkamo 
amžiaus piliečiai atliktų savo karinę prievolę.
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Dr. Kazys Sruoga-Vertikas

AR DAR TOLI NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA?

• Kokios valstybės žūsta amžinai
• Mažos tautos niekada
• 30 valstybių jau prisikėlė

CICERO, Iii. — Sovietų Rusija okupavo Lietuvą. Sovietai pa- 
pagrobė daugybę kitų nepriklausomų valstybių. Sovietai nuolat 
pučiasi savo ginklais ir grasina net pačioms didžiausioms pasau
lio valstybėms, kurios skaitosi su Sovietais ir atrodo jų prisibijo. 
Tai kur gi čia besvajoti apie nepriklausomą Lietuvą? Taip ne 
vienas sau pagalvoja. Pagalvoja todėl, kad neskaitė istorijos ir 
nesidomėjo tuo, kas dar taip neseniai darėsi ar tebesidaro.

Va keli faktai. Buvo Europoje ir Azijoje daug galingų impe
rijų. Visi prieš jas drebėjo. Jos griuvo, žuvo. O tautos, kurias jos 
buvo pavergusios ir žudė, prisikėlė ir gyvena. Kur gi šiandien 
Persijos imperija, kur Aleksandro Makedoniečio, kur Romos im
perija? Nebėra. Tik istorijos lapuose parašyta, kad buvo, kitus 
ėuaė ir pačios žuvo. Tai ir viskas. Sakykime, kad taįp buvo seniai, 
labai seniai. Dabar kiti laikai. Dabar galiūnai nebegali griūti. Da
bar jie labai įsistiprina ir labai apdairūs.

Imkime naujesnius ir geriau pažįstamus laikus, prieš kokį 
100-150 metų. Istorijai tiek metų nelabai daug. Tais laikais Euro
poje buvo išsipūtę trys pabaisos: Romanovų Rusija, Habsburgų 
Austro-Vengrija ir Otomanų—Turkų imperija. Buvo laikai, kada 
jos pūtėsi, , pavergė tautas, visiems grąsino. Europa ir dalis Azi
jos drebėjo prieš jas. Kur jos dabar? Nebėra. Beliko tik Roma
novų Rusija, pavadinta Stalino imperija. Kodėl liko Rusija9 Juk 
Rusija gulėjo be kvapo po pirmojo karo. Ją atgaivino tie, kurie 
perdaug nusigando, t. y. perdaug aukštai įvertino Hitlerio ir Hi- 
rohito karišką galybę ir nenorėjo suprasti, ko siekia Sovietų Ru
sija. Ir išėjo taip, kad vietoje Japonijos, Azijoje atsistojo Rusija. 
Jeigu dvi—Vokietija ir Japonija neatlaikė tų pozicijų, tai kas 
gali tikėti, kad vieni Sovietai išlaikys. Turi padėjėjų-satelitų, pa
sakysime. Taip. Bet tokių satelitų turėjo visos jau dabar sugniu- 
žusios imperijos. Tokie satelitai sugraužia tas imperijas iš vidaus.

Dabar pažiūrėkime, kas gi darosi aplink, tuo laiku, kai So
vietai tiek tautų pavergė ir vis dar grasina daugiau pagrobti. 
Nuo 1900 metų daugiau negu 30 buvusių pavergtų tautų gavo 
laisvę ir sukūrė savo nepriklausomas valstybes. Tos išsilaisvinu
sios valstybės yra ir Europoje (dalį Sovietai vėl pavergė), Azi
joje, Afrikoje, Pacifiko ir Atlanto vandenynų salose. Dauguma 
jų išsiskyrė iš Britų imperijos. Vadinasi ir anglai pamatė, kad ko
lonijų laikai jau praėjo. Juk ne kas kitas, o anglai buvo pasau
lyje garsūs kolonizavimo specialistai. 4r vis dėlto, nors ir be di
delio triukšmo, Britų imperija pamfežu nyksta.

Sovietai mano, kad anglai ir kiti kolonijų specialistai pada
rė klaidą. Jie tiek daug nekaltų žmonių nežudė. Sovietai pasiry
žo išžudyti žmones. Tada jie vieni paliksią. Bet ir čia ne visai 
naujas išradimas. Japonai, o svarbiausia Hitleris, tokį pat darbą 
dirbo—žudė ir žudė. Ir ko jie pasiekė? Visi žinome ir matome. 
Tas pats bus ir su Sovietais. O tas laikas gal jau arčiau, negu mes 
gailime spėlioti.

KARIAIS PASTAS KORĖJOJE

DAR TRŪKSTA
Liet. Rašytojų Dr-ja nese

niai paskelbė atsišaukimą, pra
šydama aukų a. a. rašytojo 
Juozo Krumino paminklui Vo
kietijoje pastatyti. Paminklas 
ir kapo sutvarkymas atseis a- 
pie 130 dolerių. Malonu pažy
mėti, kad mūsų balsas tautie
čių buvo išgirstas. Ypač gra
žią 825 auką atsiuntė Lietuvių 
Kultūros Fondo Clevelando 
skyrius. Tai puikus pavyzdys 
kitoms lietuvišk. organizaci
joms. Atsiliepė nemaža ir pa
vienių asmenų, kuriems už au
ką reiškiame nuoširdžią padė
ką.

Iš viso aukų gauta 853.60. 
Dar trūksta apie 877, todėl pa
kartotinai kreipiamės į velio- 
nies pažįstamus, jo raštų skai
tytojus ir šiaip geros valios 
tautiečius, prašydami atsiųsti 
kad ir nedidelę auką LRD pir
mininko adresu: B. Babraus- 
kas. 1436 S. 50 Avė., Cicero 50, 
Dl.

Ligi šiol paminklui aukojo: 
825 Clevelando Lietuvių Kul
tūros Fondas. Po $5: A. But-

kūnas, P. Petrušaitis. Po 82: 
P. Čepėnas, V. Kazčmėkaitis, 
M. K., dr. S. šimoliūnienė, M. 
Tilindis, Vitaldas. I

Po $1: P. Burneikis, P. Gu
das, P. Kisielienė, prof. J. Ši- 
mcliūnas, S. Vazbys. A. Zils- 
kas, D. Sabaliauskas — 60c.

Lietuvių Rašytojų Dr-ja

MOTERYS UNIFORMOJE

Karo tarnyba moterims yra 
įvesta tik Izraelyje, Čilėje, 
Turkijoje, Pakistane. Sun
kiausia ir griežčiausia karo 
tarnyba moterims yra Izraely
je, kur visos mergaitės tarp 18 
ir 25 metų turi kareiviauti dve
jus metus. Todėl visos miesto 
gatvės yra pilnos jaunų uni
formuotų žydaičių. Nuo karo 
tarnybos neatleidžiama ir 
griežtai religingos mergaitės, 
kurioms religija draudžia ne
šioti ginklą.

Visai priešingai yra Liuk
semburge, Belgijoje, Urugva
juje, Gvatemaloje, San Salva
dore, Egipte, Syrijoje ir Sia
me. Ten moterims draudžiama 
bet kokia kariška tarnyba.

•
Didžiosiose valstybėse dažnai 

karo tarnyba yra privaloma ir 
moterims. Anglija, Amerika ir 
Sovietų Sąjunga pastarojo ka
ro metu buvo mobilizavusios 
daug moterų. Vienas vyras iš 
Chicagos, Jake Macchia, per
siskyrė su savo žmona vien dėl 
to, kad ji, tarnaudama Ameri
kos kariuomenėje, buvo gavusi 
leitenanto laipsnį ir reikalavo, 
kad jos vyras, išsitempęs kaip 
styga, jai pasakytų “Labas ry
tas.”

KONFISKAVO CIANO 
ŽMONOS UŽDARBI

Italijos diktatoriaus duktė, 
Edda Mussolini, ištekėjo už 
grafo Ciano. Likimas taip su
sisuko kad jį sušaudė paties 
Mussolinio įsakymu. Našlė iš
leido vyro dienoraštį. Ameri
koje jo laida sudarė 35,000 do
lerių. Amerikos vyriausybė 
juos konfiskavę, pasiremdama 
įstatymu, kad gali būti nusa
vintas priešų turtas. Pinigai 
perduoti atitinkamoms įstai
goms, kurios šelps karo belais
vius.

Mirė Juozas Gabrys
Rugpiūčio 3 d. Šveicarijoje, 

Vevey, savo ūkyje, mirė Juo
zas Paršaitis - Gabrys, 71 m. 
amžiaus

Tai buvo gabus žmogus, bet 
neramaus avantiūristinio bū
do, pridaręs Lietuvai gero ir 
blogo.

Gimė 1880 m. vasario 22 d. 
Garliavoje. Mokėsi Garliavoje, 
Marijampolėje. Studijavo Ode
soje ir Paryžiuje — Sorbonos 
universitete.

Dar gimnazistu būdamas, į- 
sijungė į slaptą priešcaristinę 
veiklą, aktyviai dalyvavo 1905 
metų revoliucijoje, organizavo 
Mokytojų Sąjungą, 
Valstiečių Sąjungą. Didžiaja
me Vilniaus seime buvo seimo 
sekretorius.

Išeidamas į žmones, pakeitė 
ir savo tikrą pavardę į Gabrį. 
O kai kada jis pasivadino ir 
“markizas de Garliava.”

Dar prieš I p. karą V. Euro
poje jis išvystė nemažą veiklą, 
organizavo įvairias informaci
nes tarnybas, kartu neužmirš
damas ir savo ekonominių rei

kalų, ypač karo metu.
Spaudoje pradėjo reikštis 

dar spaudos draudimo laikais. 
Bendradarbiavo “Varpe”, “~C- 

kininke”, vėliau “Vilniaus Ži
niose”. Mokykloms išleido ke
letą vadovėlių, suredegavo Ku
dirkos raštus, parašė “Lietuvių 
literatūros apžvalgą” (1913- 
1916), ir prancūzų kalba ke
letą knygelių apie Lietuvą.

Atsikūrus nepriklausomai 
Lietuvai, jis nepritapo prie vi
suomeninio gyvenimo. Klaipė
doje įsigijo nemažą turtą ir 
ten gyveno, rūstaudamas ant 
prezidento A. Smetonos. 1925 
m. parodoje Kaune jis perpy
kęs net lazda numušė A. Sme
tonos biusto nosį.

II p. karo metu, gyvenda
mas > Šveicarijoje, pradėjo 
skelbtis, kad jis esąs tinka
miausias kandidatas į Lietuvos 
prezidentus. Turėdamas pini
gų, leido visokias menkavertes 
brošiūras, biuletenius, kur 
šmeižė Vliką ir kenkė bend
ram Lietuvos išlaisvinimo rei
kalui.

STALINAS “ATSILYGINA” LENKIJOS 
GENEROLAMS

PRANYS ALŠENAS

SAVINGS
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Nauja moterims knyga su 300 įvairių j 
valgių receptų ir naudingų patarimų. * 
Yra platus skyrius, kaip pagaminti ir į 
papuošti užkandžius. Daug naujų ži- + 
nių apie pyragus ir keikus. Kaina + 
tik $2.00. +

Užsisakyti galima “Darbininko” J 
administracijoje šiais adresais: 680 * 
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Gyvenime dažniausia taip y- 
ra: “Kai mauras atlieka savo 
darbą, mauras gali eiti.” Kur? 
O kur tik nori. Deja, nevisai 
taip yra Sovietuose. Tenai “ge
rasis tėvelis” užsitarnavusius 
“maurus” pasistengia dar ir 
“atlyginti.” Kaip? — Ne visus 
vienodai: vieniems suteikia ne
ribotą “poilsį” Sibiro “kuror
tuose”, kitiems — leidžia kar
tuvėse pasisupti, o tretiems— 
pasiūlo ir enkavedisto kulką į 
pakaušį..

Panašiai šiuo metu yra ir su 
užsitarnavusiais Lenkijos ge
nerolais. Varšuvos radijas ne
seniai praneSė, jog devyni 
augščiausio rango lenkų kari
ninkai patraukti atsakomybėn, 
kaip paprastai — už “sabota
žą ir.,, šnipinėjimą JAV ir 
Didž. Britanijos naudai.”

Štai, tų karininkų pavardės: 
div. gen. Stefan Mossor, brig. 
gen. Jerzv Kirchmayer, brig. 
gen. Franciszek Hedman, brig. 
gen. Stanislaw Tatar, pik. 
Mariant Utnik, pik. Stanislavv 
Novickį, pik. Marian Jurecki, 
mjr. Wladyslaw Roman ir ko- 
mandierius Szczepan Wacek.

Sovietų kontroliuojamuose 
satelitų kraštuose tokie teis
mai — nenaujiena. Tačiau bū
dinga, kad, kaip lenkų spauda 
teigia, šie visi aukšti karininkai 
buvo ypač daug pasitarnavę 
prarandant ir praradus Len
kijos laisvę. Ligi šiolei jie mik
liai lankstė nugarkaulius prieš 
vyriausiąjį “bosą” — Staliną ir 
stengėsi dabartinę Lenkijos 
raudoną spalvą piešti gražiau
siomis spalvomis. Deja, kaip 
matome, tas neišgelbėjo jų kai
lio nuo kartuvių.

Pav., gen. Mossor. jau būda
mas belaisvių stovykloj buvęs 
“persiorientavęs” ir varęs stip
rią propagandą už bendradar
biavimą su Sov. Rusija ir ko
munizmu, gen. Kirchmayer — 
jau seniai apspiaudęs buv. Len
kijos nepriklausomybę ir liaup
sinę vien “Tarybų valdžią”, 
gen. Tatar. 2-rojo Pasaulinio 
karo metu buvęs kariuomenės 
eilėse ir disponavęs dideliais 
buv. Lenkijos piniginiais fon
dais. kuriuos po karo atsisakė 
perduoti Londone reziduojan
čiai Lenkijos vyriausybei, bet 
perdavė Varšuvos valdžiai, 
pik. Utnik po karo buvo kari
nis atstovas raudonojoj Lenki
jos ambasadoj Londone, kur 
stengėsi pakenkti egzilinei vy
riausybei. o kuo daugiau įsi
teikti raudoniesiems. Lenkijos 
karius Londone nuolat kurstė 
grįžti į “laisvą" tėvynę.

Kiti suimtieji karininkai — 
taipogi buvę itin klusnūs Mas
kvos tarnai.

Ne be reikalo vienas iš lais
vėje gyvenančių Lenkijos pul
kininkų, Jerzv Grobicki. Kana
doje leidžiamam laikraštyje

“Glos Polski” rašo straipsnį 
“Susilaukė, ko norėjo..”

Areštavimas minėtų karinin
kų Varšuvoje, be abejonės, yra 
programinis tęsinys Maskvos 
Politbiuro užsibrėžtų tikslų — 
galutinai sukomunistinti ir vi
siškai suvirškinti Lenkiją. Pra
eitais metais iš varšuvinio po
litbiuro buvo išblokštas ir ka
žin kur padėtas gen. Marian 
Spychalskį. Be jau paminėtų, 
buvo ir daugiau “atleistų” iš 
užimamųjų pareigų, kaltinant 
juos “nacionalistinėmis ten
dencijomis.”

Kaip matyti, artėja laikas, 
kuomet raudonocios Lenkijos 
armijoj beliks tik vienas “len
kiškas” generolas— tai Rokos- 
sotvskis. Kiti gi Lenkijos aukš
tieji karininkai — jau iš seniau 
rusai. Pav., Lenkijos armijos 
vyr. štabo viršininku — jau 
nuo 1945 m. yra Sovietų Są
jungos pilietis, gen. Korczyc, 
“lenkiškojo” jūrų laivyno vadu 
Czerekotv, oro laivyno — gen. 
Iwan Turkiel ir t.t.

Atrodo, jog lenkiškųjų ge
nerolų areštų pagalba ruošia
mi etatai ir kitiems burliokų 
karininkams.

Lenkijos karininkų areštai, 
matyt, turi labai glaudų ryšį 
su liepos mėnesio Molotovo vi
zitu, kuris, kalbėdamas Var
šuvoje ir keikdamas Tito, pa
brėžęs, jog būtinai reikia “su
aktyvinti Lenkijos liaudies bu
drumą”...

Taigi, •aktyvina”...
Ko gi mes, lietuviai, galėtu

me apsimokinti iš tokių “bud
rumo aktyvinimų” satelitinė
se valstybėse? Mes, kurie savo 
akimis matėm bolševimą, tie
sa, neturime ko mokintis. Ta
čiau mūsiškiai, bimbos, miza- 
ros, prūseikos, andriuliai, ylos 
(turiu galvoj kanadiškio 
“Liaudies Balso” redaktorių), 
kilikevičiai ir kitokį— galėtų 
itin daug pasimokinti. Iš to jie 
galėtų matyti, kaip Stalinas 
“apmoka” tiems, kurie .jam il
gai ir paklusniai tarnavo...

Ciberty
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(Floor Modeis and Demorfstrators)

1
2
5
1
1
1
2
2
3
1
2
2
1
4
1

SALDYTI VAI
Crosley Shelvador (EA-11)
Crosley Shelvador (CB-9) 
Frigidaire (DM-90) 
Frigidaire (IM-80) 
Frigidaire (IM-100)
Frigidaire (MM-76)

Frigidaire (SM-76)
General 
General 
General 
General
Hotpoint (EAS-84)
Hotpoint (EF-84)
Kelvinator (FM-50)
Kelvinator (RD)

Electric
Electric
Electric
Electric (NJ-8-G)

1
5
1

2
1

(NB-8-F) 
(NF-8-G) 
(NH-8-F)

1
3
2
4
3
1
1

Philco (703)
Philco <905)
Philco Home Freezcr 

<DH-81)
Westinghouse <ADA-96>
VVestinghouse (D-7-49)

VIRIMUI Pl.YTOS
Frigidaire <B-17)
Frigidaire (RM-75)
General Eletcric (C-31-
Hotpoint (RB-36)
Kelvinator <509)
Universal <6857)
Universal <7805)

SKALBIMO MASINOS
Blacktono <130AP>

-G)

3
Skaičius ribotas, kai rodoma

4
9
1
5
2
4
4
1

4
3

4

3

Blackstone <132 AP)
Easy <19SS>
Easy ( 20SS)
General Electric (AW352)
General Electric (AW152)
Easy <30SS)
Easy (101SVVP)
Frigidaire (WL60)
LYGINTI VAI (PROSAI
Easy (150)
Simplex (S484)

INDU PLAUTUVAI
General Electric (RA949)

DULKIU SIURBLIAI
Royal (260)

APŽIŪRĖK IR ŽYMIAI NUPIGINTAS
LYGINTUVUS. SKRUDINTUVUS. IR KITUS NAMŲ REIKMENIS
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nukentė’o: 
ir sužeistų, ly
be abex>. buvo 
bet Valstybės 

pasiekusi žinia

KODĖL DARBININKAI KELE RIAUŠES VILNIUJE?
Atsakymą duoda patys Sovietų Sąjungos įstatymai. Jie atima 
darbininkui laisvę, kietai prispaudžia prie darbo baudomis, 
padaro jį nelaimingu vergu. Savo teises jis gali ginti tiktai 

aukodamas gyvybę.

NEPAGEIDAUJAMI BĖGLIAI
Yra dvi valstybės, kurioms bėgliai sudaro didelio rūpesčio: 

Sovietų Rusijai ir Švedijai. Pirmoji nenori, kad iš jos kas bėgtų, o 
antroji nepageidauja, kad pas ją kas atbėgtų. Abi kaimynės, su
sėdusios prie Baltijos marių viena prieš kitą, gali piktai susipeš
ti. Jas riša toks netikras draugiškumas, kad užtektų ir vieno’bėg
lio tam silpnam siūlui nutraukti.

O pastarosiomis dienomis tų bėglių iš Lietuvos ir Lenkijos 
atsirado’ nebe vienas ir ne du. Pabėgo 3 lietuviai iš rusų žvejų 
laivo, nukreipto i Švedijos krantus. Atskrido iš Poznanės 4 lenkai, 
apsišaudę dar su rusais. Iškopė į krantą 16 lenkų jūrininkų, su
kėlė karo laive riaušes ir atsipalaidavę nuo bolševikų. Bolševikų 
žodžiais tariant, tai nėra kokie paprasti bėgliai, o “maištininkai.” 
Kas juos priglaudžia, palaiko “maištą prieš Sovietų Sąjungą.” 
Tai jau grasinimas. Švedijai jis sudaro rūpesčio.

Rūpestis niekam nėra malonus, o ypač tada, kai reikia ir 
vilką pasotinti ir avį išlaikyti sveiką. Švedija yra atsidūrusi tokio 
nelaimingo piemens padėtyje. Ligi šiol jai sekėsi laviruoti: vilką 
sotinti svetimomis aukomis, kad pati neliktų suplėšyta. Pamena
me, kaip prieš kelerius metus ji išdavė bolševikams nelaimingus 
baltiečius karius, kurie pas ją prieglaudos ieškojo. Savo visuome
nėje ir visame pasaulyje socialistinė Švedijos vyriausybė tada 
susilaukė nemalonių priekaištų. Dabar jau, tur būt, nebenorės to 
pakartoti? ,

Dabar ir laikai jau pasimainė. Švedija įsitikino, kad jos “am
žinas neutralumas”, kuris ligi šiol ją turtino ir sotino, raudonojo 
vilko nebepasotins nei jos pačios kailiu. Reikia jau kitaip gintis: 
kalti ginklus ir nemindžioti žmoniškumo, kuriuo pasaulyje visi 
politiniai bėgliai naudojas, išskyrus tik Sovietų Rusiją. Ten” žmo
niškumas jau seniai yra pakastas po Lenino stikliniu karstu.

Sovietų Sąjungos dūžtamas stiklinis rojus ir yra ta priežas
tis, kad iš ten neleidžiama žmonėms ištrūkti. O kas pasprunka, 
net savo gyvybe rizikuodamas, tas ieškomas ir gaudomas po vi
so pasaulio pakraščius. Ir visai suprantamas toks bolševikų uolu
mas. Bėglių pasakojimai, kaip Sovietuose žmogus suskurdęs ir 
prispaustas, yra pavojingesni už akmenis stikliniams pastatams. 
Jie daužo komunistinį rojų be pasigailėjimo. Už tai yra gaudomi, 
persekiojami ir šmeižiami. Čia pat Amerikoje, kiek tik įstengia, 
pabėgusius nuo bolševikų murzina ir siundo su juos priglaudu
sius. Labai daug nesusipratimų, kurie įsidega tarp naujai atvy
kusių ir senesnių lietuvių, yra pakurstomi iš šalies maskvinių 
agentų. Jie turi instrukcijas tai daryti. Maskva uoliai rūpinasi, 
kad jai nepageidaujami bėgliai niekur ramybės nerastų.

Tačiau Amerika nėra tas kraštas, kaip Švedija, kuri kraty- 
tųsi nelaimingiems žmonėms padėti. JAV yra daug bėglių pri- 
glaudusios senais laikais, priglaudžia ir dabar. Tuo ji stipri yra 
ir šviesi šalis. Nereikia jai pūsti į akis dūmų, kaip Sovietams, kad 
čia gyvenimas yra laisvas ir žmoniškas. Tai žino viso pasaulio 
bėgliai ir traukia į šį kraštą. Ir anie pabėgusieji į Švediją norėtų 
Amerikos krantus pasiekti. Jie žino, kad iš čia jau nebus išduoti. 
Tikra laisvė žmonių vergijai neparduoda.

Ne tiktai visa Amerikos 
spauda, bet ir didieji pasaulio 
laikraščiai rašė apie darbinin
kų riaušės Vilniaus 
odos fabrike. Darbi
ninkai pasipriešino, kai iš jų 
buvo pareikalauta dirbti ilges
nį laiką už tą patį atlyginimą. 
Policijai atvykus, apie 40 dar
bininkų skaudžiai 
buvo užmuštų 
miai daugiau, 
jų areštuota. 
Departamentą
visų smulkmenų nenurodo.

Komunistų laikraščiams tai 
davė pagrindą tą žinią neigti. 
Jie sujudo, kaip širšių lizdas, 
pagaliu pabadytas. Labai jau 
parūpo jiems bolševikus ginti, 
kad nekristų nei mažiausias 
šešėlis ant “šviesiosios Sovietų 
Sąjungos.” Ten esą darbą nor
muoja įstatymai ir profesinės 
sąjungos su fabrikų vadovybė
mis, tai negalį kilti ir jokių 
riaušių. Ar tikrai taip yra, te
gu atsako patys Sovietų Sąjun
gos įstatymai, kuria’s komuni
stai gina jos “nekaltybę”. Iš to 
paaiškės ir kokios priežastys 
vertė Vilniaus darbininkus pa
sipriešinti.

Sovietų Sąjungoje darbas nėra 
laisvas

Kol Sovietų Sąjungoje nebu
vo dar viskas nusavinta, tai 
veikė pradžioje ir caro laikų 
kai kurie įstatymai, kurie buvo 
įtraukti į 1922 metų “Darbo 
kodeksą”. Jie leido fabrikams 
sudarinėti sutartis su darbinin
kais, tartis su jais dėl atlygini
mo ir juos laisvai samdyti.. 
Darbininkai taip pat nevaržo
mai galėjo iš vieno fabriko per
sikelti į kitą. Paskui visa tai 
buvo pakeista: fabrikai neteko 
laisvės tartis su darbininkais, 
darbininkai buvo kietai pririš
ti prie vienos vietos, jiems į- 
vestos “darbo knygutės”. 1940 
m .spalio 19 d. įstatymas dar
bininkus pavertė tikrais vals
tybės vergais. Jie gali būti kil
nojami iš vienos vietos į kitą, 
nei jų pačių nesiklausiant nei 
nei nepaisant-jų šeimos, nors 
ji liktų už poros tūkstančių 
mylių. Kas drįstų atsisakyti, 
būtų apkaltintas kaip savava
liškai metęs darbą. O tokie at
siduria koncentracijos stovyk
loje. Negali taip pat niekas 
priimti darbininko į darbą, jei 
jo “darbo knygutėje” nepažy
mėta, kad jis iš kitur atleistas 
ar perkeliamas. “Darbo knygu
tė” yra kaip šuniui medalis po 
kaklu: be jos darbininkas nie
kur negali pasirodyti,
Sibiro sniegynuose. Be to, 1940 
metais darbininkai “įšaldyti” į 
savo darbą kaip kokios prekės. 
Tad kalbėti apie laisvą ar pasi
renkamą darbą Sovietų Sąjun
goje yra tuščias burbulas.

Darbo drausmė yra nežmoniš
kai griežta

Suvaržytas ir pavergtas dar-

U l’i.
===== A. ŽILVINAS =====

Ir vėl šoko šen, bėgo ten, bet niekur nerado jokios 
pagalbos. Beliko tik viena—kuo greičiausiai apsirengti 
vienuolišku abitu ir skubėti.

šokasi prie Tėvo Pranciškaus drabužių, bet kaip į 
juos įlysti. Mėgina vienaip, deda kitaip, bet vis sukasi 
kreivai gaubtas. Susijuosia juosta ir žiūri į save.

— Tai bent vienuolis! Toks negaliu pasirodyti po
licijoje. Gali dar į beprotnamį išgabent: inspektorius vie
nuolis.

Reikia bėgti į vienuolyną Sodas prieina prie upės, 
įspruksi į jį ir niekas nematys. Vienuolyne juk pilna 
žmonių, telefonu susisieksi su policija.

Išlenda iš krūmų ir dumte dumia tekinas, bet san
dalai klapsi, lenda smiltys, ir jis klumpa. Vėl keliasi ir 
vėl skuba.

Paupio takeliu ėjo moteris.
— To betrūko! Pamatys ir tuoj skambins visais 

varpais: inspektorius pamišo! — ir dūmė atgal į krū
mus. Praskeildęs šakeles laukė, kol ši praeis, ir tada vėl 
nešėsi į vienuolyno sodą, pasikėlęs abitą, kad nesipainio
tų tarp kojų. *

Vienuolyne jau buvo kažkas atsitikę. Iš mokytojų 
konferencijos atbėgo uždusęs pasiuntinys ir pareikalavo/ 
kad tuoj atvyktų prelegentas, Tėvas Pranciškus, ir pra
dėtų paskaitą, nes inspektorius prasmego lyg į žemę. Jo 
pavaduotojas šiaip taip atidarė konferenciją, bet ką to
liau veikti, nežino.

Są ’• m- 
griebės

fabriko

ro dirbti. Darbas jam virsta 
kančia, ypač kai jis ne ką ir 
uždirbti gali, o savo jėgas turi 
atiduoti visas. Sovietų 
gos komisarai tada 
drakoniškų priemonių.

1938 metų įstatymas
vadovybėms davė teisę skirti 
darbininkus į prastesnį ir ma
žiau atlyginamą darbą, jei kas 
pavėluoja ar’ apsileidžia. 1939 
metais tos baudos buvo numa
tytos už 20 minučių sugaištį. 
Kas savavališkai pasitraukia 
nuo darbo ir ieško kito, gali 
būti baudž amas kalėjimu nuo 
2 iki 4 mėnesių (karo pramo-- 
nėje iki 8 metų). 1940 metais 
“bosams” leista darbininkus 
bausti kalė imu iki 20 dienų be 
jokios apeliacijos. 1943 metais 
už pavėlavimus ar apsileidimą 
daug kur numatyta koncentra
cijos stovy kla ir mirties baus
mė (1947 m. ji buvo visoje So
vietų Sąjungoje tariamai pa
naikinta, o 1950 m. vėl grąžin
ta). Nepaprastai drakoniškos 
baudos taikomos dirbantiems 
geležinkeliuose, uostuose, tele
grafo ir telefono įstaigose, a- 
viacijoje, vandentiekio ir elek
tros įmonėse, prie karinių-san- 
dėlių, karo pramonėje ir k. čia 
menkiausias prasilenkimas su 
darbo taisyklėmis gali galvą 
kainuoti.

Darbas kainuoja ir darbinin
ko kišenei. Yra smulkūs kaino
raščiai, kiek darbininkui reikia 
išskaityti iš algos, jei sugadi
nama mašina ar prekės. Ka
dangi darbo organizaciia ir į- 
monių priežiūra Sovietu Są
jungoje gana prasta, tai 
darbininkų kaltės
greičiau ir" mašinos ir 
išeina ne tokios, kaip reikia. O 
už tai atsako darbininkai. Jiem 
gali būti nuskaityta iki 2 3 al
gos.

1922 metų “darbo kodeksas” 
dar leido fabrikams laisvai su
sitarti su darbininkais dėl va
landų skaičiaus ir atlyginimo. 
Atlyginimas galėjo būti pasi-

nebent rinktas valandinis arba pagal 
atliktą darbą, šiandien to vis 
jau nėra. 1931 metais įvestas 
akordinis darbas (piecevvork) 
dabar jau apima visas darbo 
sritis. Darbo normos nustato
mos pagal pajėgiausi darbi
ninką, kuriam parūpinami ir 
geriausi darbo įrankiai. Pas
kui tą normą paskiria visiems 
darbininkams. Kas jos neįsten-

bininkas, be abejo, netenka no- gia atlikti,

dirbti antvalandžius. Yra be
veik taisyklė, kad darbininkai 
dirba tris valandas daugiau už 
tą patį atlyginimą. Tai nusta
tyta 1941 m. birželio 28 d. į- 
statymu. Tiktai jaunesniems 
kaip 16 metų numatyta ne dau
giau kaip 2 valandos viršaus.

Darbininkų sutartys su fab
rikais dėl darbo valandų ir al
gos 1933 metais buvo panai
kintos. Po keturiolikos metų 
(1947) kolektyvinės sutartys 
vėl grąžintos, bet tiktai popie- 
ryje. Vadinamieji fabrikų ko
mitetai, kuriuos sudaro fabri
ko vadovybės ir darbininkų 
atstovai, svarsto tiktai kylan
čius nesusipratimus. Algų, 
darbo valandų ir darbo sąlygų 
diskutuoti negali. To negali 
daryti nei profesinės sąiungos 
(1946 metų įstatymas). Viskas 
nustatoma iš viršaus. Tačiau 
sušaukiami darbininkų mitin
gai, kurie “mielai užgiria” val
džios ar komunistų partijos 
nustatytas algas, pakeltą dar
bo normą ir atlyginimą. Kas 
viso to neišgyveno, negali su
prasti, kaip darbininkas gali 
būti “dėkingas Stalinui” už 
tai, kad gauna daugiau dirbti, 
o mažiau valgyti. Tas galima 
tiktai Sovietų Sąjungoje.

Darbui mobilizuojamas 
jaunimas

Nuo 1940 m. pabaigos įvai
riems darbams imta apmokyti 
jaunimą. Komisarų tarybai 
(nuo 1946 metų ministeriais

k"s-vadinam.") duota te’sė 
met mobilizuoti iki vieno mili
jono paauglių nuo 14 
metų. Našlaičiai imami 
12 metų. Apmokymas 
nuo pussė iki vienerių

iki 17 
ir nuo 
trunka 

metų
vadinamose “darbo mokyklo
se” (školy fabrično-zavedska- 
vo obučenija). bet iš tikrųjų 
tai yra tik pratinimas dirbti 
prie kurio nors fabriko. Tai 
nebūtų dar bloga, jei tai būtų 
daroma su tėvų sutikimu. Bet 
jokia mobilizacija tėvų valios 
neklausia. Neklausiama taip 
pat ir jaunuolių, ar jie nori to 
"mokslo”. Jie imami prievarta 
iš pačios Rusi jos ir jos okupuo
tų kraštų. Tokiu būdu yra 
daug ir lietuviško jaunimo iš
vežta ir išblaškyta po plačią
sias Rusijos

Pamokyti 
mi į tokius 
suaugusiems
glių kasyklose, geležies liejyk
lose. naftos valyklose, sunkioje 
pramonėje ir p. Nuo to darbo 
jie negali atsisakyti be 4 me
tų, o po to juos suima suaugu
siųjų įstatymai. Darbą pakeis
ti reikia jau leidimo. Taip nuo 
mažens žmogus paverčiamas 
darbo vergu. Tai aišku iš dar
bo ministerijos pranešimų. 
1950 m. viešai paskelbta, kad 
sunkioje pramonėje pusė dar
bininkų yra 
“mokyklas.” 
nuo šeimų.
džiaugsmo,
mokslo ir “įšaldyti” į darbą.

Viskas remiasi valstybės 
spaudimu

Jei priskaitytume dar mi
nias žmonių, kurie yra sukišti į 
koncentracijos stovyklas ir 
pavesti slaptosios policijos 
(MVD) priežiūrai, tai nedaug 
paliktų “laisvai” dirbančiųjų. 
Ir tie mažai kuo skiriasi nuo 
sumobilizuotųjų ar suimtųjų. 
Štai, vienas Leningrado uni
versiteto profesorius Dogadov 
1949 metais rašė: “Sovietų 
Sąjungoje iš esmės nieku ne
siskiria laisvai pasirenkamas ir 
nuskinamas darba: 
tybės spaudimo 
braukta) nebūtų galima pa
siekti principo:

:... Be vaR-
(mūsų pa-

;s,

kiekvienam 
darbas pagal .jo sūgebėiimą..” 

Taigi, asmeniui laisvės ne
lieka. Turi būti tuo. kuo tave 
bolševikų valdžia laiko: kastu
vu anglims kasti ar pečiumi 
geležei lydinti. Jei pasipriešin
si. tai būti miško kirtėju Ar
changelsko sniegynuose ar pie
meniu Kazakstane.

erdves, 
jaunuoliai įstato- 
darbus, kurie tik 
tetinka, kaip an-

išėjusių minėtas 
Jie buvo atplėšti 

nuo jaunatvės 
nuo aukštesniojo

Jei būtų taip kitur...
Jei Jungtinėse Amerikos 

Valstybėse būtų taip “įšaldo
mi” ir tvarkomi darbininkai, 
tai pirmieji suriktų komunis
tai: “ar matote, kas daroma 
su darbininkais, kaip jie išnau
dojami ir spaudžiami!...” Bet 
kai tą daro “šviesioji Sovietų 
Sąjunga”, tai jie pakabinę lie
žuvius visiems rodo: “ar ma
tote, kaip ten darbininkai “lai
svai” dirba ir gerai gyvena!...

Komunistai visą laiką tik 
liežuviu mala apk' Sovie’ų Są
jungos gerybes”. Geriau jie 
suorganizuotų darbininkų eks
kursijas 
kraštus, 
bininkai 
pamato,

“Vilnis” ir “Laisvė” galėtų 
imtis to naudingo darbo. At
liktų gražų patarnavimą žmo
nijos labui.

j Sovietų valdomus 
Tegu ten laisvai dar- 
nuvažiuoja, apžiūri, 

pasikalba..
ir

Darbo sąlygas nustato valdžia

Šios sienos kitados Vilnių saugojo nuo priešųtas paliekamas

Vienuolyne visur ieškojo Tėvo Pranciškaus, bet nie
kur nerado. Viršininkas širdo ir rinko žodžius, kuriais 
išbars slapuką. Tuo metu jis pamatė sode vienuolį, kuris 
bėgo pasikėlęs abitą.

— Na, kas gi ten? — gūščiojo pečias. — Ar jis? 
Bet ko taip lekia? — ir kažkas negero įsismelkė gal
von.

Viršininkas nuskubėjo laiptais žemyn ir staiga sustojo, 
nepažindamas Sidabro vienuolio abite.

— Iš kur? Iš kokio vienuolyno?
— Iš vienuolyno? — nustebo inspektorius.
— Viešpatie! — sušuko gvardijonas, pažinęs Sidab

rą.—Kas čia dabar! Kokias komedijas vedžioji?
— Tėve, atsiprašau, — kalbėjo uždusęs inspekto

rius. — Aš iš paupio.. Toks nemalonumas. Žinote, mau
dėmės.. ir Tėvas Pranciškus neišlipo į krantą...

— Ką? Jūs jo abite? — griaudė gvardijonas, neno
rėdamas tikėti.

Inspektorius papasakojo visa, ir gvardijonas, ran
kas sudėjęs, sušuko:

— Ar nesakiau, kad neitų vienas maudytis... Rei
kia pranešti policijai, kuo greičiausiai, tegu atsiunčia 
gelbėtojus...

Iš vis"ų kampų skubėjo vienuoliai, maišėsi, klegėjo, 
nežinodami, ką daryti. Tuo metu atsirado Tėvas Floren- 
cijus, ramus ir šaltas žmogus. Jis dar kartą apklausi- 
nėjo inspektorių ir paskambino policijai.

— Nuskendo Tėvas Pranciškus prie vienuolyno so
do. Atsiųskite specialistus, na, tuos, kurie skenduolius 
žvejoja. Paupyje lauksime keturiese...

Tėvas Florencijus pasiėmė dar du vienuolius, in
spektorių ir išėjo. Visi nutarė, kad eidami užsuks pas 
Sidabrą į butą. Jis persirengs.

Sidabras gyvena prie pat vienuolyno. Tik gatvę 
peršok, ir atsidursi jo kieme.

Vos pravedė vartelius, kai namuose išgirdo keistą 
trukšmą. Vaikai verkė, durys daužėsi, o ponia Sidab
rienė klykė ne savo balsu. Pastebėjusi ateinančius vie
nuolius, verkdama išbėgo į priebutį.

— Tėveliai, nuskendo, nuskendo...
— Tokia Viešpaties valia, — atsakė vienuoliai. Jie 

negalėjo suprasti, iš kur ponia Sidabrienė taip greitai 
viską žinojo ir jau apraudojo Tėvą Pranciškų.

Staiga ji liovėsi šaukusi, įbedė akis į savo vyrą, ap
sirengusį abitu, susvyravo ir metėsi jam ant kaklo.

— Gyvas! Gyvas!—šaukė ji.
— Kas gyvas? — klausė inspektorius.
— Tu, tu... Man Tėvas Pranciškus pranešė, kad nu

skendau Aš verkiau ir vaikus mušiau, kad nedabojo tė
vo, kam jį vieną išleido...

— Tėvas Pranciškus! — sukuždėjo vienuoliai.
— Na taip!
— Kas gi čia dabar?
Tuo metu pasirodė ir Tėvas Pranciškus, apsirengęs 

gražia inspektoriaus eilute. ,
— Tu gyvas?! — sušuko vienuoliai ir puolė jį svei

kinti, bučiuoti.
Tėvas Pranciškus valandėlę žiūrėjo į inspektorių, 

nusišypsojo ir apkabinęs išbučiavo:
— Ir kas sukeitė mums drabužius? — juokėsi jis.
Tėvas Florencijus, ramiai į visus žiūrėjęs, neiškentė 

ir užklausė:
— Pagaliau man visai neaišku, kas čia skendo?
— Mano vyras! — atsakė Sidabrienė.
— Aš? Nė nebandžiau. Man atrodė, kad Tėvas 

Pranciškus!

— Aš?! — nustebo Tėvas Pranciškus. — Aš irgi 
nebandžiau.

Ponia pakvietė visus užeiti ir išgerti kavos. Juk 
toks džiaugsmas visiems!

Visi sugužėjo vidun. Tėvas Florencijus vis dar ne
rimavo.

— Bet kaip tu gyvas? — kreipėsi į Tėvą Pranciškų. 
Mums aiškiai pranešė, kad tu skendai.

— Vis toji upė kalta,—kalbėjo šypsodamasis Tėvas 
Pranciškus. — Sugundė mano brolį asilą. Ėjau išsimau
dyti. Išlipęs ant kranto, neberadau abito. Žiūriu,—guli 
kažkieno drapanos. Pavartau ir atpažįstu. Tai inspek
torius bus mano drabužius kur nuslėpęs. Sėdžiu ir lau
kiu. Juk jis turės pasirodyti; Jo čia drabužiai palikti.

— Bet aš šaukiau, — įsiterpė inspektorius.
— Ar jūs tai buvote? Maniau, kokie piemenys šū

kauja. tinklą traukia. Sėdėjau sėdėjau ir nutariau, kad 
žmogus negali taip ilgai būti vandenyje. Tada dingtelėjo 
mintis: nuskendo, šokau, bėgau ir šen ir ten, bet ką aš 
galėjau padaryti. Nebeliko nieko kito, kaip persirengti 
inspektoriaus drabužiais ir skubėti į namus, pranešti 
policijai. Apsirengiau ir pagalvojau, kad labai nelai
mingi turėtų būti šio pasaulio žmonės, kurie nešioja to
kius rūbus. Smaugia po kaklu, veržia. Vis dėlto šiaip 
taip atskubėjau į šiuos namus.

— Ko nepuoliau ant kaklo,— įsiterpė ponia, tiesda
ma stalą. — Iš konfeemcijos žmonės visur lakstė, ieško
jo ir niekur nerado. O čia pareina... Aš vos gyva buvau. 
Negalėjau eiti prie upės.... Juk baisu matyli skenduo
li-

(bus daugiau)
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• Kan. J. švagždys, Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų kapelio
nas Brocktone, išvyko vienai 
savaitei atostogų į Čikagą. 
Ten žada aplankyti gimines ir 
pažįstąmus.

• Darbo šventėje, rugsėjo 
mėn. 4 d., Brockton, Mass., se
serų vienuolyno sodyboje ren
giamas tradicinis didžiulis pik
nikas. Kartu bus šventinama 
ir naujai pastatyta senelėms 
priėglauda.

• PreL Pr. M. Juras, Kultū
ros Instituto pirmininkas, savo 
lėšomis jau baigė remontuoti 
patalpas Brocktono vienuoly
ne, kur yra perkeltas iš Bos
tono “Alkos” muziejus ir ars. 
chyvas. Archyvui gauta nau
jos įdomios medžiagos. Doku
mentus, rankraščius, leidinius 
ir kitą archyvinę medžiagą 
prašoma siųsti nauju adresu: 
Our Lady of Sorrovvs 
vent, Brockton, Mass.

Con-

Čika-• Antanas Paąžuolis
goję baigė elektros ir televizi
jos mokyklą. Už ypatingą pa
sižymėjimą moksle mokyklos 
vadovybė jam įteikė medalį.

• A. Semenas ir E. Lapas, 
iš Vokietijos neseniai atvykę 
inžinieriai, Bridgeporte ruošias 
atidaryti televizijos įmone.

• Jurgis Šlekaitis pakviesta 
režisuoti Čikagos vaikų teatro 
pirmąjį spektaklį, kuris numa
tytas suruošti gruodžio mėn. 
Rašytojos J. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė ir Petrė Orintaitė 
parašė specialiai šiam teatrui 
veikalus .

• Areh. Bronius Eftsbergas, 
dirbės New Jersey kelių val
dyboje prie tiltų projektavimo, 

.gavo didelį užsakymą ųš Bris- 
tol Ingineering Corporation 
padaryti, paruošiamuosius brai
žinius projektuojamai naujai 
plieno įmonei. Ta įmonė turė
tų apdirbti apie 2 mil. plieno 
per metus. '

• Jonas Rimašauskas, Lietu
vių Tautinės Martirologijos 
skyriaus vedėjas, kurio rūpes
čius Clevelande buvo surengta 
Lietuvos genocido paroda, pa
ruošė ir išleido knygą, pava
dintą “A Look Behink the Iron 
Curtain”. Jam savo straips
niais talkininkavo: arch. St. 
Rudokas, dail. K. Žilinskas, 
žum. B. Gidžiūnas, inžinie
riai: Pr. D r ą s u t i s, Pr. 
Kirlys, Br. Maželis, 
dail. V. Raulinaitis ir kt. Kny
goje su iliustracijomis pavaiz
duota Lietuvos gyvenimas pir
mosios ir antrosios bolševikų 

' ir vokiečių okupacijos metu.

• Dail. Adomas Varnas su
tiko meniškai apipavidalinti 
“Lietuvių poezijos antologiją” 
kuri bus leidžiama Čikagoje.

• Med. gydytoja Jean-Kve- 
dariūtė, baigusi medicinos ko
legiją Philadelphijoje, priimta 
dirbti Wyoming Valley ligoni
nėn.

• Liet kons. dr. P. Dauž-• 
vardžio, Jono Brenzos ir Anta
no Olio liepos 22 d. Riverview 
parke, Chicagoje, pasakytas 
kalbas apie komunistų oku
puotą Lietuvą citavo Chicagos 
dienraščiai Tribūne, Dailv 
News, Herald-American ir 
Chicago Times.

. Česlovas Grineevičius, Cice
ro, III., paskutiniu laiku dir
bant fabrike buvo sunkiai su
žeistas, išlaužtas šonkaulis. Li
gonis gydosi namuose.

• Dirva, Clevelande. Ohirt, 
pradeda spausdinti dr. J. Ba
lio redaguojamą ir leidžiamą 
“lietuvių tautosakos lobyną’’ 
— pirmąsias dvi dalis, pava
dintas “Dvasios ir žmonės” ir 
“Liaudies magija ir medicina”.

TARP AMERIKOS LIETUVKĮ
I . . — -................ ..

PHILADELPHIA, PA.

himną, 
himnu.

Ateitininkų išvyka
Metinė Philadelphijos ateiti

ninkų išvyka rugpjūčio 5 d. 
sėkmingai praėjo. Suvažiavi
mas vyko gražioj gamtoj, Ra- 
venhill, Germantoun, seselių 
vienuolyno aplinkoj. Čia yra 
viena lietuvaitė seselė, kurios 
pagelba ir pavyko gauti tą 
vietą. Išvažiavimas prasidėjo 
pamaldomis koplyčioje. Šv. 
mišias laikė kun. P. Bajerčius, 
čia specialiai atvykęs iš Mi- 
nersville, Pa. Pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. J. Venc
kus, SJ., giedojo Kaulinio ve
dami oktetai, solistė J. Augai- 
tytė ir visi dalyviai. Pamaldos 
buvo už kenčiančią Lietuvą ir 
lietuvius. Ta pačia intencija 
buvo ir šv. Sakramento ado
racija. Vargonais grojo vienuo
lyno Motinėlė, kuri kad ir ne 
lietuvė, bet mielai pagrojo vi
sas lietuviškas giesmes.

Po sumos buvo socialinių 
enciklikų minėjimas. Paskaitą 
skaitė J. Bičiūnas, o oktetas 
sugiedojo popiežiaus 
užbaigta ateitininkų
Bendri pietūs buvo jaukioj vie
nuolyno valgykloj.

Visa popietė praėjo jaukiau
sioj nuotaikoj. Čia jaunimas 
sportavo, lenktyniavo, vaiku
čiai krykštavo, suposi lingynė
se, šakmatistai po medžiais 
žaidė šakmatais, kiti prie pa
tefono muzikos šoko, treti bū
reliais susėdę kalbėjosi, trau
kė lietuviškas dainas, žodžiu 
buvo . labai gražus judėji
mas ir visus džiuginanti aplin
ka. Pavakarėj literatai išleido 
išvykos laikraštėlį, sudainavo 
dainų ir gražioj, nuotaikoj iš
siskirstė.

Išvykoj. - /mamnko virš 200 
žmonių. Čia dalyvavo ateiti
ninkai iš Baltimorės su ener
ginguoju C. Surdoku, iš Nevv 
Yorko, iš Nevvark, vyčių eks
kursija su kun. Gasparu iš Eli
zabeth, kun. V. Dabušis. Pau
lius Jurkus ir kt. iš Brookly- 
no. Nemaža svečių buvo iš ar
timesnės apylinkės. Visi džiau
gėsi-ir linksminosi kiek ir kaip 
kam patiko. Tai buvo tikrai 
nepaprasto pasisekimo išvyka. 
Už tat ateitininkai dėkingi se
selei Bernardai ir visai vienuo
lijai, čikotams. kurie be nuo
latinės pageltos per ilgesnį lai
ką, ypatingai globojo išvyką 
tą dieną. Ir šių eilučių rašyto
jas yra labai patenkintas ir 
dėkingas visiems, kurie tokią 
iškylą surengė. Čia matėsi la
bai organizuota ranka pirmi
ninko V. Volerto ir kitų, 
pratau. kad 
ganizacijos 
patenkinti.

Su- 
visi svečiai bei or- 
nariai buvo labai

Jos įsteigėja buvo 
Milleret de Brou. 
kurios beatifikacijos 
jau kelyje. 1888 m.

☆ 
z Ne pro šalį bus paminėti 
‘ ‘Assumption” . vienuolijos kon
gregaciją. 
Eugenija 
prancūzė, 
klausimas
jai buvo šv. Sosto duotas leidi
mas įsteigti “Assumption” 
kongregaciją, kurios uždavinys 
yra auklėti mergeles katalikiš
koje dvasioje.

Netrukus tos rūšies vienuo
lynai ir mokyklos atsirado ir 
šiandien veikia: Prancūzijoje. 
Anglijoje, Ispanijoje, Italijoje 
ir Danijoje. Neatsilieka nuo jų 
Jungtines Amerikos Valstybės. 
Pietų Amerika ir Filipinų sa
los.

E. Milleret de Rou gimė 1817 
m., mirė 1898 m. Dr. J. J.

Susipažinimo seimas
Seselės Kazimierietės ir jų 

rėmėjos rengia susipažinimo 
seimą. Vilią Jošeph Marie, 
Newtown. Pa. Seimas įvyks 
rugpiūčio 26 d. Pamaldos 11 
vai., po pamaldų bus pietūs ir 
kitos iškilmės. Laukiama daly
vių iš visos plačiosios apylin
kės, nes bus svarstoma labai 
svarbūs lietuviški riekalai. Se
serys visus kviečia ir visų lau
kia.

Jaunavedžiai
Jonas Ivašauskas ir Pajauta 

Januškevičiūtė, susituokę bir
želio 30 d., Riverside, N. J., 
šiomie dienomis lankėsi pas 
savo tėvelius ir gimines. Jau
noji lietuviškoji pora gyvena 
Elizabeth, N. J., bet dažnai ap
lanko tėvukus, ypač savo “jau
ną senuką” Dr. J. Januškevi
čių ir gimines. Januškevičius iš 
tremties čia pirmiau atvyku
sius. Jaunieji žada ir toliau ne
pamiršti lietuviškos visuome
nės. Rugpiūčio 5 d. ateitininkų 
išvykos proga jie siuntė savo 
sveikinimus ir linkėjimus atei
tininkams, nes ir Pajauta Ja-, 
nuškevičiūtė - Ivašauskienė y- 
ra ateitininkė.

- Sėkmingas karnavalas.
Šv. Kazimiero parapijos kar

navalas rugpiūčio 2-3 ir 4 die
nomis praėjo. Čia visi galėjo 
laimėti ir pralaimėti, bet para
pijai tikrai pelnė gerą sumą. 
Ypač daug dirbo kelios nuola
tinės parap. darbininkės, 
rapijiečiai yra dėkingi.

Naujagimiai
Albertas ir Mary Mažeikai, 

1702 S. 2nd St., susilaukė sū
naus, kurį ir pakrikštijo Alber
to vardu. Wallace, 1613 E. 
Moyamensing Avė., susilaukė 
dukrelės Onos. Žinoma vytė ir 
veikėja Elenora Jablonskaitė, 
Stonienė, 1801 S. 2fid St., su
silaukė sūnaus. Pranciška Ma
žeikaitė, Armstrong, 1526 E. 
Moyamensing Avė., susilaukė 
dukrelės. Visi naujieji parapi
jiečiai sveikai auga.

Į kariuomenę
Pranas Barčius, 336

St. išeina tarnauti DS./ 
mis dienomis jis laukia pasku- 
ffiflo Tvlgafliu. 3B nrotat dir
ba šv. Kazimiero parapijos 
naudai.

Kun. A. Pulokas
lankėsi Philadelphijoj ir išbu
vo kelias dienas šv. Kazimiero 
parapijoj, kur jis augo ir 
mokslus ėjo.

' —' Mirė
Domicėlė Naujelienė, rugp. 

2 d., iškilmingai palaidota rug
piūčio 6 d. šv. Kryžiaus kapi
nėse.

Mirė Simonas Pagegala
Rugp. 2 d. Philadelphijoje, 

4416 Comly St. mirė Simonas 
Pagegala. Palaidotas iš šv. 
Jurgio bažnyčios Šv. Karsto 
kapinėse. Laidojimu rūpinosi 
Dominikas Eraminas. Velionis 
anksčiau gyveno Mahanoy Ci
ty, Pa. ir buvo įvairių lietuviš
kų organizacijų narys.

Liko nuliūdusi žmona Elena, 
trys sūnūs, duktė ir keturi a- 
nūkai.

Tebūna gailestingas Dievas 
jo vėlei, o likusiems artimie
siems tesuteikia ramybės ir 
paguodos. K. V.

Pa-

Ec.rp
Šio-

CLEVELAND, OHIO
Dr. Ad, Darnusis, Ateitinin- 

ninkų Federacijos vadas, rug- 
piūčio 4 ir 5 d. lankėsi studen
tų ateitininkų stovykloje prie 
Paw Paw ežero.

Skaučių Stovykla, surengta 
Brecksvillėje netoli Clevelan
do, pasibaigė rugp. 5 d. Sto
vyklavo 45 skautės, vadovavo 
skaut. Gulbinienė, šeštadienį, 
rugp. 4 d., viešas laužas su
traukė nemaža svečių iš Cle
velando.

šv. Jurgio parapijos pirma
sis piknikas, įvykęs 15 d., pa
rapijai davė 793 dol. pelno.

Moterų Sąjungos 36 kuopos 
gegužinė įvyko rugp. 5 d. nau
josios parapijos sode. Pelnas 
skiriamas naujat statomos baž
nyčios altoriui įrengti.

Cleveland Pressf vietos ame
rikiečių dienraštis, savo straip
snyje apie užsieniečių intelek
tualų įnašą į Amerikos kultū
rinį gyvenimą paminėjo ir ži
nomą mūsų pedagogą Ig. Ma
linauską. Laikraštis rašo, kad 
Lietuvos universiteto profeso-

- Darbininkas

Iltį Bois — viena seniausią 
lietuvių parapija Amerikoje. 
Apie Du Bois lietuvius mūsų 
lietuviškoje spaudoje retai ka
da užtinkame kokią nors žinu
tę. O vis dėlto yra kas pąrašvti 
apie jų gyvenimą. Ant seno
sios lietuvių Du Bois bažnyčios 
pamato akmenų iškalti skai
čiai rodo, kad 1894 metais ten 
buvo pradėta statyti jų bažny
čia. Iš to galima spręsti, kad 
ten lietuvių jau buvo gyventa 
maždaug prieš 60 metų. Da
bar toje senoje bažnytėlėje yra 
įrengta pradinė lietuvių mo
kykla ir keturklasė gimnazija, 
kuri jau gyvuoja keliolika me
tų. Teko sužinęti net pavardės, 
kaip Masionienės, jos tėveliai 
iš Dzūkijos (jau seniai mirę) ir 
kiti, kurie daugiau kaip prieš 
60 metų gyveno Du Bois mies
tely.

Čia dabar klebonauja žila
galvis, bet dar energingas kle
bonas, kun. Mykolas Urbonas. 
Iš išvaizdos — tai tikras aske
tas ir atsiskyrėlis, bet kartu 
nepalaužiamos valios žmogus. 
Savo laiku daug dirbo kat. 
Bažnyčiai bei lietuvybei, po 
parapijas važinėdamas kaip 
misijoneirius. Jis yra gimęs 
Pennsylvanijoje angliakasių 
lietuvių šeimoj. Pernai jau at
šventė 35 metų kunigystės ju
biliejų. Visas savo jėgas ir 
sveikatą atidavė Du Bois para
pijai. Atvykęs čia. rado para
piją didžiausioje netvarkoje. 
Buvo visokiausių nesusiprati
mų tarp parapijiečių. Jaunasis 
kunigas Mykolas Urbonas 
griebėsi darbo! Pirmiausia 
pradėjo statyti naują bažnyčią 
su didžiule sale (1924), klebo
niją ir galiausiai senoje baž
nyčioje įrengė pradinę mokyk
lą bei gimnaziją lietuvių vai
kams. 1948 metais klebonas iš 
vidaus atnaujino bcfenyčią, o 
Lietuvių Veteranų Klubas nu
pirko naujus vargonus. Be to, 
kai Amerikoje lietuvybė bu
vo pasiekusi savo aukščiausį 
žydėjimo laiką, kun. M. Urbo
nas kelis metus redagavo ir 
savo lėšomis lietuviams leido 
laikraštėlį “MEILĖ”. Reikia 
dar nepamiršti, kad kuy. My
kolas dar yra plunksnos’mėgė
jas ir laikas nuo laiko rašo ei
lėraščius anglų ir lietuvių kal
bomis.

Neseniai New York mieste __ 
buvo Kunigų Vienybės Seimas. 
Ten kaip tik buvo priminta ir 
gvildenta “liečiančių virš 20- 
ties svarbiausių šiuo metu tau
tinių ir religinių reikalų, k. a. 
— palaikyti parapijose bažny
čiose, mokykluose lietuvišką 
dvasią, katekizuoti, tikybos 
mokyti ir melstis lietuvių kai- . 
ba, visose parapijose ir lietu
vių vienuolynų išlaikomose 
aukštesnėse mokyklose plėsti 
lituanistikos dalykų dėstymą,

BOK SCOBE 
Sales Gmm W5« vs. IMf

rius Ignas Malinauskas, savo 
tėvynėje rašęs mokykloms 
vadovėlius, dabar turi dirbti 
paprastą dailidės darbą, šio 
amato, — laikraštis sako,— jis 
išmokęs dar iš savo tėvo mažas 
būdamas. Kartu įdėta ir nuo
trauka, kurioj profesorius, 
darbo drabužiais apsitaisęs ir 
su pjūklu rankoje, savo dukte
riai aiškina “Lietuvių kalbos 
gramatiką.”

Komisija Diepholzo gimnazi
jai remti per inž. VI. Čyvą ga
vo iš Pittsburgho temtinių 
draugijos 36 dol. aukų.

Vyt. Mulkdis, Čiurlionio an
samblio narys. Clevelando u- 
niversiteto studentas, rugpiū
čio 10 d. išvyksta į JAV ka
riuomenę. Jo brolis Aloyzas 
buvo paimtas jau anksčiau ir, 
praėjęs naujokų apmokymą, 
dabar tarnauja vertėju. Juodu 
abu su tėveliais prieš dvejus 
metus atvyko iš tremties.

M. ir Ig. Staynskai liepos 29 
d. paminėjo 25 metų vedybinę 
sukaktį. Abu kilę iš Lietuvos, 
bet susituokę Amerikoje.

Mirė Uršulė Zabadienė-Sa- 
baliauskienė. Palaidota-Kalva
rijos kapuose. Laidotuvių mi
šios atlaikytos šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. A. B.

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

DU BOIS, PA. BALTIMORĖS ŽINIOS
mokyti jaunimą mylėti savo 
kraštą, kalbą, papročius, dai
nas, tautinius žaidimus ir šo
kius... visomis išgalėmis remti 
kovą už mūsų tautos ir tėvy
nės prisikėlimą...” (DARBI
NINKAS, 1951, Nr. 26). Pa
našiai rašė spauda pernai ru
denį po Amerikos Lietuvių, 
Katalikų Kongreso Pittsbur- 
gh’e. — Atrodo, kad visos tos 
rezoliucijos ir nutarimai buvo 
priimta pakilusia dvasia, bet 
kaip matyt — visa tai pasiliko 
jų protokolų knygose ir mūsų 
laikraščių skiltyse...

Du Bois lietuviai tremtiniai 
yra susirūpinę savo mažųjų 
vaikučių katekizacija. Nese
niai skaičiaū spaudoj, kad kai 
kuriose parapijose patys tėvai 
ima mokyti savo mažuosius 
lietuviškai melstis bei ruoštis 
prie pirmosios šv. komunijos. 
Juk vaikui savo gimtąja kalba 
yra daug lengviau išreikšti sa
vo sielos paslaptis, negu —sve
timąja kalba.

Mūsų klebonas kun. M. Ur
bonas po darbų jaučiasi pail
sęs. Reikėtų jam pagalbininko 
tremtinio kunigo lietuvio, ku
ris ir toliau padėtų tęsti tą 
gražų katalikybės bei lietuvy
bės darbą. Dabar jam sekma
dieniais laikas nuo laiko at
vyksta ir talkininkauja svetim
taučiai kunigai.

Čia Du Bois gyvena trys 
tremtinių šeimos: Poškai ir jų 
dvi dukrelės, Jasukynienė su 
dukrelėmis, Tiškai su sūneliu ir 
J. Baltrušaitis.

Kadaise čia lankėsi Balfo 
pirmininkas Dr. kan. J. Kon
čius. įsisteigė BALF skyrius. 
Bet iki šiol neparodė dar sa
vo veiklos.

Erie vyskupijoje yra tik vie
nintelė lietuvių parapija ir tai 
Du Bois. Jos vyskupijoje, kaž
kokioje Erie kolegijoje profe
soriauja lietuvis kun.; dr. Bar 
(Bogušas, tremtinys.)

Liepos mėnesį vieną savaitę 
mūsų klebonui pastoracijos 
darbe talkininkavo Tėvas Ben- 
venutas Ramanauskas, OFM.

I
Neseniai iš Korėjos fronto 

sugrįžo Vasiliauskų sūnus Jur
gis. T.z B.

A
Parduota daugiau už visus kitus 
sunkvežimius! Fordas vėl eina pir
muoju su 3 kartus didesniu skai
čiumi visoje pramonėje. Ir 6 kar
tus daugiau parduota negu visų 
sunkvežimių kartu!

Eina lažybų ii 1(M0 kiekviename 
darbe! Sis taupus Ford P'ckup turi 
DIDELE krovą. Sunkvežimio užpa
kaliniai langai turi 50% didesni ma
tomumą.

...IR NIEKO NUOSTABAUS
šie DIDELI privalumai padaro Fordą 
pirmuoju tarp kitų prieinamos kai
nos sunkvežimių.

GALINGAS 
PILOTAS 

...daugiausia
jėgos iš paskutinio lašo 
gazo. Išskirtinai Fordas 
žemų kainų rinkoje.

Ekonominės lenktynės 
... parodė kad Fordo 
Sunkvežimiai mažiau 
išlaidų ima.

Daug dėmesio mokyklai

Šv. Alfonso parapijinė mo
kyklas kasmet gražiai plečiasi. 
Per paskutiniuosius 10 metų 
mokykla padidėjo dvigubai. 
Šiemet vėl įrengiama nauja 
klasė. Numatoma turėti dau
giau mokinių. Be to, dar daro
mas kapitalinis remontas visų 
mokyklos patalpų: daug kas 
pertvarkoma, įrengiama, dažo
ma. Šio mėnesoi gale visa bus 
baigta. Naujai pertvarkytoje 
mokykloje malonu bus dirbti 
mokytojoms ir mokiniams. Ži
noma, tas malonumas parapi
jai kainuos per 5 tūkstančius 
dol. Tėvai, kurių vaikai mo
kyklą lankys, turėtų visa tai 
įvertinti ir būti dėkingi gerb. 
parapijos klebonui, kurio rū
pesčiu tau daroma. Esant rei
kalui, reikėtų per daug nesi- 
šykštėti aukų išlaidoms apmo
kėti.

Numatoma, kad šv. Alfonso 
parapijos mokyklos patalpose

PITTSBURGH, PA.
Sidabrinis jubiliejus

Liepos 29 d. šv. Pranciš
kaus Seselių vienuolyne buvo 
didelė šventė. 11 seselių minė
jo savo vienuoliško gyvenimo 
sidabrinę sukaktį: Motina M. 
Loyola iš Chicago, UI., Sės. M. 
Viktorija iš St. Clair, Pa., Sės.
M. Agota iš Detroit, Mich., 
Sės. M. Helena iš Kenosha, 
Wis., Sės. M. Matilda iš Chi
cago, Dl., Sės. M. Claire iš Ezi- 
zabeth, N. J., Sės. M. Bona
ventūra iš Elizabeth, N. J,. 
Sės. M. Rozalija iš Elizabeth,
N. J., Sės. M. Eleonora iš Eli
zabeth, N. J* Sės. M. Fidelis iš 
Pittsburgh, Pa., Sės. M. Joseph 
Mary iš Brooklyn, N. Y.

Ta proga 8,30 vai. iškilmin
gas šv. mišias atlaikė kun. J. 
Skripkus, atestuojant kun. J. 
Simonaičiui ir kun. A. Jurgu- 
čiui.

Lietuvių parapija Elizabeth, 
N. J. gali džiaugtis turėdama 
šiame būrelyje net penkias ju
biliates.

Ilgiausių metų ir Dievo pa
laimos laimingai sulaukti auk
sinio jubiliejaus!

J. S.

Du dideli Sunkvežimiai 
... 5 STAR arba (kiek 
pridėjus) 5 STAR EX- 
TRA kaip aukščiau pa
rodyta... teikia didesnį 
patogumą.
Pasirinkimas V-8 arba 

V-3
...95 HP. iki 145 HP. 
Dideliems darbams. 
Sunkvežimis kiekvie
nam atvejui.

FORDU VEŽTI
MAŽIAU APSEIN A-kadangi...

• *.

FORDO SUNKVEŽIMIAI ILGIAU IŠLAIKO

Remdamiesi paskutiniais daviniais 7,3 HMM* sunk
vežimiu registracijos, apdraodos ekspertai nusta
tė, kad Fanto Sunkvežimiai ilgiau išlaiko.

ftugpiucio 10,1951

vėl veiks ir lietiiviškoji šešta
dienio mokyklas, kaip neišven
giama bėdos priemonė litaunis- 
tikos dalykų mokymui papil
dyti lietuvių vaikams. Pradės 
trečiuosius mokslo metus. Mo
kinių padaugės.

Bus naudinga statykla

Ateitininkų Centro Valdyba 
jauniesiems ateitininkams ren
gia trumpalaikę stovyklą. Jos 
tikslas— suteikti didmiesčių 
išvargintiems jaunuol i a m s 
sveiko poilsio ir sustiprinti juos 
ideologiškai. Stovykla bus Ma- 
rianapolyje, kur yra labai ge
ros stovyklavimui sąlygos. 
Pradžia rugpiūčio 25 d. Tęsis 
tik vieną savaitę. Mokestis už 
visą išlaikymą per stovyklavi
mo laikotarpį tik 10 dol. Tai
gi, P»gu-

Kandidatų į stovyklą parin
kimo reikalą Baltimorėje tvar
ko ateitininkų kuopa. Jaunuo
lių, berniukų ir mergaičių, ku
rie stovyklaus, užsiregistravu
sių yra daug. Tėvai, kurie dar 
norėtų savo vaikus į stovyklą 
išleisti, prašomi neatidėliojant 
kreiptis. Stovykla bus labai 
naudinga: sveikas poilsis, tin
kamas auklėjimas bei priežiū
ra ir naudingos žinios.

Waterbury, Conn.
Tėvynės MyL Dr-jos

Waterburio skyrius, kartu 
su Care and Relief Club, rug
piūčio 12 d. Linden Parke, 
Union City (Waterburio prie
miesty) ruošia pikniką. Pik
nike kalbės buvęs BALFo at
stovas Europoje Jonas Valai
tis, prof. Vacį. Biržiška ir kt. 
Pelnas skiriamas spaudos ir 
liet, šalpos reikalams.

Rugsėjo 9 d. Waterburio 
Rūtos draugija minės savo 
gyvavimo 45 metų sukaktį. Ta 
proga draugija rengia geguži
nę - pikniką. Piknikas įvyks P. 
Zailskus sodyboje, 431 Pied- 
mont st.

Visos draugijos prašomos tą 
dieną savo parengimų nedary
ti. Visi lietuviai maloniai kvie
čiami mūsų jubiliejiniam? pa
rengime.

Rengimo Komisija
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NUVYTĘS ŽIEDAS KARALIŠKAM SOSTE
(Karalienės Barboros Radvilaitės 400 metų mirties sukaktį prisiminus)

Grožis ir mirtis

Kai karštą vasaros dieną įei
ni į Vilniaus katedrą, dvelkia 
gaivi vėsuma. Ten taip pat vie
niša ir tuščia. Susimąstęs ir ty
lus priklaupi, o paskui slenki 
pro altorius, senus paveikslus 
ir šventųjų statulas. 'Vienoje 
koplyčioje po stiklu randi pa
dėtus kaulus, auksinio vainiko 
trupinius, žiedus ir karolius. 
Ten jie atsirado po 1930 m.,
kai Vilniaus katedrą buvo pa
plovęs potvynis ir teko jos pa
matai stiprinti. Po jais ii- rasti 
karališki karstai, kurie buvo 
koplyčioje palaidoti.

Nenustebina šie kadaise gy
venusio žmogaus palaikai. Juk< 
Vilniaus katedroje yra daug 
kapų. Daug yra istorijos sulai- 
dotų žmonių. Iš marmuro len
tų kalba jų vardai, vardai di
džių žmonių, kurie rašė Lietu
vos istoriją. Ir galvoji, sustojęs 
prieš tuos kaulus, ar nebus il
sis žmogus buvęs koks noi-s 
kunigaikštis, karo vadas, kanc
leris, vyskupas. Bet ne! Suži
nai, kad tie surūdiję kaulai ki
tados moterišką širdį ir meilę 
nešiojo. Taip, tai būta mote
ries. Ji turėjo karalienės Bar
boros Radvilaitės vardą. Buvo 
gražuolė, kuria puošėsi Vil
niaus karališki rūmai, o svai
go dėl jos pats didysis Lietuvos 
kunigaikštis ir Lenkijos kara
lius Zigmantas Augustas. Kas 
šiandien iš to grožio beliko? 
Žvilgteri dar kartą į kaukuolę. 
ir šaltis nueina per tavo gyvus 
dar kaulus.

Jau 400 metų, kaip ši gra
žuolė karalienė padėjo vainiką 
ir pasakė —gana. Mirtis jai už
spaudė akis, o pats karalius 
uždarė ją karste. Liko ji gyva 
tik žmonių pasakojimuose, ta 
lietuvaitė karalienė, daug pri
sikentė jusi.

Meilė ir nerimas -
Jos tėvas — Jurgis Radvila 

— buvo kadaise galingas po
nas. Dideli jo dvarai iškėlė jį 
į Vilniaus kaštelionus ir vy
riausius Lietuvos hetmonus. 
Savo dukrai jis ir “tinkamą” 
vyrą parinko — Trakų vaiva
dą Goštautą, susenusį mūšiuo
se ir pavargusį valstybės dar
buose. Besidžiaugė jis savo 
jauna žmona tik ketverius me
tus. Barbora liko našlė. Jauna. 
Vos prašokusi 20 metų

Palaidojusi vyrą, ji atsikėlė 
į tėvų rūmus Vilniun. Jos gro
žis visus stebino. Jos turtų dva
ro raštinird<ai nebegalėjo su
skaičiuoti.. Apsupta dvariškių.
ji lankėsi pilyje, katedroje, me- , 
džiojo,- vakarais prie Neries 
klausėsi lakštingalų.

Nuo katedros jos rūmus sky
rė nedidelis upelis, o ten —ku
nigaikščio dvare buvo kitas 
jaunas našlys — Zigmantas 
Augustas. Pirmoji jo žmona, 
svetimųjų parinkta, Elzbieta 
I labsburgaitė, jau buvo mirus. 
Ir jaunas sosto įpėdinis, augęs 
linksmuose dvaruose, pamilo 
Barborą, savo dvariškio dukte
rį. Jie susitikdavo sodo šešė
liuose, kad pikta akis nepama
tytų ir neapšnekėtų: “Ana. ka
ralius su r.ekarališka moterim 
vaikštinėja.”

Radvilų dvariškiai vis dėlto 
susekė, kur dingsta gražioji 
našlė. Jos brolis Mykolas Ru
dasis ir pusbrolis Mykolas Juo
dasis vieną rudens vakarą (tai 
buvo 1547 metais) pasislėpė 
sode ir nutykojo Zigmantą 
Augustą susitinkant su Barbo
ra. Jiedu atsistojo -priešais ir 
pareikalavo karalaitį: arba 
vesti, arba mesti. Karalaitis 
vedė slapta.

Netrukus Zigmantas Augus
tas turėjo vykti į Lenkiją pas 
savo tėvą gralių Zigmantą Se
nąjį. Savo žmoną jis išsiunčia į 
Dubingius, į Radvilų rezidenci-

ją. Ežero salos pilyje ji gyveno 
užsidariusi rašydama vyrai 
meilės laiškus, lūkuriavo ir ne
rimo, kaip jos likimas išsi
spręs. Ji pasirinko vyrą, bet 
vyras dar neturėjo teisių ją 
pristatyti karaliui kaip savo 
žmoną. Ji graužiasi, kankinasi, 
nesulaukdama Zigmanto. Pik
tos paskalos eina. Visuose Len
kijos dvaruose plėšomi liežu- 
vai, kad Zigmantas Augustas

vedė Radvilaitę. Per anksti jai 
gimsta kūdikis ir ji dar labiau 
liūsta.

Verčiau haremas negu 
Barbora

Karaliaus dvaras sukilo ant 
kojų. Kaip Zigmantas Augus
tas galėjo vesti savo pavaldinio 
dukterį. Lenkų politikai ir val
stybės vyrai žinojo, kas yra 
Radvilai — užsispyrę Lietuvos 
nepriklausomybės gynėjai. Jei 
įsileis ją į dvarą, tai tuo pa
čiu padidės lietuvių įtaka ir ko

-Togliatti nori furoro
Kai prasidėjo rinkiminė pro

paganda Italijoje, tai Floren
cijos miesto valdyba, kurią 
daugumoje sudaro komunistai, 
sugalvojo tokį triuką. Kad ge
riau pasisektų .jų partijos pro
paganda, sumanė pasikviesti 
pačią garsiausią rusę baleriną 
— Galiną Ulanovą.

Išskubėjo laiškelis prie Juo
dosios jūros, kdr balerina gy
vena su savo vyru. Ji sutiko 
atvykti į Florenciją, juk ten 
už geležinės sienos, meno 
miestas.

Bet iš Sovietų Sąjungos iš
važiuoti ne taip lengva. Reikia 
pralįsti pro visas enkavedistų 
užtvaras, reikia gauti visokiau
sius leidimus. Pats Togliatti. 
Italijos komunistų partijos 
sekretorius. keletą kartų 
skambino tėveliui Stalinui ir 
įtikinėjo, kad jos pasirodymas 
sukels didžiulį furorą. Kol <ta- 
chanoviečiai miškeliai balerinai 
išrašė vizą. Florencijoje .jau 
buvo senai po rinkimų...

Vis dėlto ji atvažiavo. Subė
go žurnalistai, ir, žinoma, vi
siems užkliuvo jos drabužis. 
Juk ji gauna kur kas daugiau 

gera, Lietuva gali atsijungti iš 
unijos.

Karalaičio motina Bona 
Sforza, gudri ir kerštinga mo
teris, nė girdėti nenorėjo apie 
sūnaus sumanymą — lietuvai
tę padaryti karaliene. Ji norė
jo sūnui išpiršti kokią gai-sią 
Europos karalaitę.

Nesutiko nei karalius Zig
mantas Senasis. Jis ir mirė 
nežinodamas, kad sūnus jau 

slaptai vedęs. Po tėvo mirties, 
1548 m. Zigmantas paveldėjo 
Lenkijos sostą. Tuo metu ir 
prasidėjo pati didžiausia aud
ra: kas bus karalienė?

Lietuvos ponai sutiko, kad 
ji būtų vainikuota, bet lenkai 
pasipriešino. Krokuvos seimai 
pasidarė tikros mugės, kur ko- 
liojosi abi šalys. Vienas len- 
kiūkštis Jonas Terčinskis, 
šaukė seime: “Verčiau norė
čiau matyti Krokuvoje turkų 
sultoną Suleimaną, negu Bar
borą karaliene Lenkijoje.” Bet 

STAL
rublių, negu sovietinis marša
las, gyvena ištaigiai, o apsi
rengusi labai kukliai. Komu
nistai apgyvendino geriausia
me Florencijos viešbutyje, bet 
ji nė snapo neiškišo laukan. Ji 
gerai žino, ką reiškia vakaruo
se pasidairyti. Nieko nepriim- 
dama viešbutyje, nei komunis
tų, nei Sovietų Sąjungos am
basadorių. ji su savo pianistu 
šoko ir šoko, repetavo. Ji žino 
tėvelio Stalino "posakį: kiek
vienas sovietų pilietis turi pa
sirodyti “neįvaikiamoje aukš

tumoje.” O jei truputį ne taip.
tai nebepa taikinsi į savo na
mus. Italijos komunistai rėkė, 
kad štai ji “įveiks"’ buržuazinį 
meną ir “Raudonųjų batelių” 
baletą pašoks geriau negu Moi- 
ra Shearer. Tačiau ji nesu
griovė “britų dekadentinio ba
leto”. nors ir labai gražiai šo
ko,

Stalinas patenkintas... merginu 
kojomis

Galinai Ulanovai dabar 41 
metai. Jos tėvai taip pat buvo

karalius buvo kietas kaip uola
Rinkosi seimas po seimo, o 

karalius stropiai saugojo savo 
jauną žmoną Krokuvoje, ap
suptą ištikimų lietuvių, kad 
kartais kas nenunuodytų. Pra
banga ir dovanos puošia Bar
boros kambarius, bet ji vis nu
liūdus. Karalius jai užrašo visą 
eilę dvarų Lietuvoje: Kauno 
pilį, Rumšiškę, Merkinę, Aly
tų, Nemunaitį, Birštoną. 
Žiežmarius. Karmėlavą. Vil
kiją, Skirsnemunę, Veliuoną, 
Darsūniškį, ir k. Po didelių 
atvirų karalius įveikė Lenkijos 
ponus, ir 1550 m. gruodžio 7 
d. Krokuvos katedroje Barbo
ra buvo iškilmingai vainikuota 
Lenkijos karaliene.

Rata; ir nuodai
Tačiau už karališkųjų durų 

giltinė jau baigė apversti smė
lio laikrod . Barbora nepagy
domai sirgo. Buvo sukviesti 
garsiausi gydytojai, bet jie nie
ko negalėjo pasakyti. — ji vy
to, nyko, sunkaus vainiko pri
slėgta. Karalius norėjo ją vežti 
į Italiją, padarė net specialius 
ratus, bet jie neištilpo pro'pi
lies vartus. Pati karalienė, li
gos sugraužta, atsisakė važiuo
ti. Visą laiką buvo rimtų įta
rimų. kad ją apnuodijo kara
liaus motina Bona Sforza. Jos 
gimines, Borgios ir Sforzai I- 
talijoje, renesanso laikais bu
vo tikri šios rūšies menininkai. 
Ne vieną slaptai nužudė ir nu
nuodijo.

Karalienės Barboros niekas 
nebeišgelbėjo. Ji mirė 1551 m. 
gegužyje, kada už lango suokė 
lakštingalos, primindamos Vil
nių.

Karalius palydi į Vilnių

Karalienė Barbora nemėgo 
Krokuvos, ji troško pasilaidoti 
savo tėvu mieste Vilniuje. Ka
ralius surengė didelę gedulin
gą eiseną iš Krokuvos į Vilnių. 
Pats ją lydėjo didžiame nuliū
dime, tai jodamas, tai pėsčias 
eidamas paskui karstą.

Liepos mėnesiui įpusėjus, 
jie pasiekė Vilnių. Gaudžiant 
visiem miesto varpam, su ka
rališka garbe palaidojo savo 
mylimąją karalienę.

Giliai raudojo karaliaus sie
la, netekusi Barboros. Visus 
savo rūmus išklojo juoda ge
lumbe. Prie jos paveikslo jis 
praleisdavo dienų dienas. 
.Linksmasis karalius pasidarė 
melancholikas. Ant Barboros 
kapo norėjo pastatyti gražiau
si mauzoliejų, net marmurą I- 
talijoje nupirko ir jį laivais 
gabeno į Lietuvą. Bet laikas 
sugraužė ir jo energiją ir greit 
pasendino.

Gulbės giesmė

Iš kartos į kartą ėjo kalbos 
apie Barboros Radvilaitės gro
žį. Jos dramatiška meilė trau
kė ne vieną menininką. Pir
miausia lenkų rašytojai susi

INO
Petrapilio baleto šokėjai. Kai 
bolševikai paėmė valdžią, visą 
apvertė aukštyn kojom tik ne
palietė baleto. Sena tradicija 
buvo taip įsišaknijusi, kad nie
kam nė j galvą neatėjo, jog kla
sikinis baletas yra taip pat 
buržuazijos išmislas. Valdžia 
vėl pylė tūkstančius, vėl teat
rai šoko. Pats Leninas po sun
kių darbų mėgo pasižiūrėti ba
leto. Ir ūsuotis Stalinas mielai 
prasivepia, kai gražios ir jau
nos merginos sukasi ant vie
nos kojos...

...Kai galva susisuka

Prieš 20 metų Ulanova iški
lo į rusiško baleto viršūnes. Ji 
visai nesigilina į politiką, ja 
nesidomi, gyvena savo šokiui. 
Šoko ir tolimiausiuose Sibiro 
kampuose ir Ukrainoje. Val
džia ją apskelbė “Sovietų Są
jungos meninke” — tai yra 
pats aukščiausias titulas, o« 
Stalinas net kelis kartus apdo
vanojo “savo vardo" premijo
mis. Kaip kiekvienas meninin-

domėjo. Yra net keletas dra
mų. Lenkai taip pat pastatė 
ir filmą apie šią romantišką 
meilę. Lietuvių literatūroje 
Barbora nebuvo užmiršta — 
Jonas Grinius parašė dramą— 
“Gulbės giesmę”.

Kai Vilniuje buvo jos kars
tas surastas ir atidarytas, visi 
išsigando — kur tas legenda- 
riškas karalienės grožis?

Nykiai žiūri į tave kaulai, 
bet jie slepia daug ką, dideles 
kančias ir praeitį.

•
400 metų, kaip ji ilsis ten 

mažoje koplyčioje, mūsų se
nuolių katedroje. Laikas eina, 
į sienas įrašydamas naujus 
vardus ir žygius, laimės ir 
kančių metus, o ji kaip legen
da, kaip nepasiekiama tikrovė, 
žvelgia iš savo paveikslo tuo 
pačiu skaidrumu ir kužda: 
kančia niekada nepraeina, tik 
mes praeiname...

MADOS =
Mados Lisabonoje

Jaunos mergaitės plaukus 
nešioja trumpus, o ištekėjusios 
moterys — ilgus, nudribusius 
iki pečių. Dviejų dalių maudy
mosi kostiumai griežtai už
drausti. ir ištisinis kostiumas 
nugaroje yra uždarytas. Visų 
drabužių spalva dažniausiai 
juoda, tačiau po pietų dažnai 
matosi ir šiaudinės šviesios 
skrybėlaitės su šaliais. Visą 
dieną nešioja batukus aukš
tom kulnim.

Rudens madų spalva
Berlyno mados salonai tvir

tina, kad šio rudens madų 
spalvos bus juoda ir auksinė. 
Fabrikai, kuriems rūpi gerai 
pašienauti mados sezonuose, 
jau gamina visokiausių rūšių 
medžiagas. kurių pagrindinė 
spalva juoda arba auksinė.

Nanjos skybrtaičių mados 
Austrijoje

Didžiosios Austrijos skrybė
laičių firmos šiuo metu skuba 
sukurti naujus rudens ir žie
mos modelius, šie modeliai sa
vo forma, spalva ir medžiagos 
kokybe turėtų padaryti tikrą 
revoliuciją.

Plaukuoti kailiukai gauna 
žibantį glazūrą, panašiai kaip 
ir vyriški cilinderiai, tik jie dar 
labiau žvilga, ši medžiaga yra 
minkšta ir, nežiūrint į jos aštrų 
blizgesį, labai maloniai dėvis. 
Iki šiol skrybėlaitėm nebuvo 
panaudota tokia medžiaga. Ap
link skrybėlaitę eina spalvotas 
kaspinas.

Minkšta kailelių* medžiaga 
ir kaspinai įgalina kiekvieną 
modistę kuo greičiausiai su
rasti naują skrybėlaitės for
mą ir pritaikyti kiekvienai 
moteriai. Iki šiol vienos skry
bėlaitės atbaigimas pagal no
rimą modelį pareikalaudavo 8-

BALERINA
kas Sovietijoje yra įtraukia
mas į visokius seimus, parla
mentus. taip ir Ulanova yra 
Leningrado deputatė.

Kol ji šoko tik klasikinius 
šokius, spauda ir partija liaup
sino kaip beišgalėdama. Bet 
vieną kartą jai “susisuko” gal
va. Išgirdusi apie išraiškos rit
minį šokį vakaruose, pradėjo ir 
pati tuo keliu eiti.

— Čia jau buržuazija ir de- 
kadensas, — sušuko enkavedi
stai. Ir vėl sukilo laikraščiai 
pulti ją. nors paties vardo ne
drįso minėti. Nežinia, ką pa
sakys Stalinas.

Meno produkcija

Ulanova suprato, kad tuoj 
reikia “pasitaisyti”. Maskvoje 
su savo vyru pastato “Mirštan
čios gulbės” baletą. Dirba at
sidėjęs, su dideliu kruopštu
mu. Ji pati savo ranka parašo 
Stalinui pakvietimą: “Mylimas 
ir didžiai gerbiamas drauge 
Staline, rusiškojo šokio meno 
bičiuli ir teve...”

Smagios europietes atvyko stu
dijuoti j JAV.

12 valandų rankų darbo. Pa
naudojus šią medžiagą, tą patį 
atliks per pusę valandos. Taip 
šių skrybėlaičių formas bus 
galima keisti kas dieną

Taip pat šios austrų firmos 
ieško ir naujų tvirtų dažų, 
skrybėlaitėm nudažyti. La-! 
blausiais mėgstamos metalo ir 
likerių spalvos.

MOTERIS MIESTE IR 
KAIME

Vokietijoje. Duisburge, tarp 
rugsėjo 27 ir spalio 7 įvyksta! 
paroda “Moteris mieste ir kai
me.” Parodoje bus pavaizduo- į 
tos visos moters gyvenimo sri
tys, jos santykiai su valsty
be ir su miestu, profesijos 
problemos ir moterys bedar
bės. Ta pačia proga įvyks įvai
rių moterų organizacijų suva
žiavimai ir konferencijos.*

- -HE BMOS1

Viena baltoji moteris Afri
koje pateko į tokią sritį, kur 
dar vyrai turi kelias žmonas.! 
Pasikalbėjus su vyru, ją apsto-1 
jo iš visų pusių astuonios! 
žmonos. Jos pirmą kartą matė 
baltą moterį. Paglostė šviesius 
jos plaukus, palietė drabužių 
klOstis ir pirštu trynė .jos oda. 
ar ji kartais nenusidažiusi bal
tai. Tada jos klausė viešnios.

i

ar ji turinti vyrą. Europietė 
atsakė—taip.

— Ar tu gali plaukti?
— Žinoma, galiu.
— Gali tu virti?
— O, ir dar kaip!
— O ką tu darai, kai tave, 

vyras muša ?
— Aš trenkiu jam atgal. Į
Aštuonios žmonos žiūrėjo į 

.ją didžiai nustebusios. Viena 
jų tarė:

— Pagaliau suprantu, kodėl 
baltieji vyrai turi tik vieną 
žmoną: jie bijosi!

Stalinas atvyko. Ložėje sė
dėjo ir Molotovas. Višinskis, 
maršalas Vasilevskis, Beria, 
Stalino sūnus Vasylius. Teatro 
salėje mirties tyla, nes visi 
jautė — čia vienas žmogus 
šoks savo likimo šokį.

Ulanova šoko kaip niekada. 
Kai gale ji sudėjo rankas, kaip! 
mirštanti gulbė sukrito žemėn, 
visiems priminė rusiškojo bale
to garsenybę Pavlovą. Tačiau 
niekas neplojo, o sulaikę kva
pą, žiūrėjo, ką darys Stalinas. 
Jis nusišypsojo taip pasitenki
nęs, lyg būtų išmetęs vodkos 
stiklą. Tada pakilo plojimo 
audra. Ir Stalinas jai pasakė:

— Gaminkite jūs meną, iš- 
vystykite virtuoziškumo pro
dukciją.

Taip, Sovietu Sąjungoje vis
kas virsta produkcija, viskas 
gamyba, bet menas yra kūry
ba. Todėl ton sunku, lie galo 
sunku menininkams kurti ir iš
likti gyviems. Kas žino, ar šo
kis nenuves ir Galinos Ulano- 
vos į Sibiro “baletą”, nes ji 
nori.meną kurti, o ne “gamin
ti.” R.

Bažnyčia ir pasaulis
Brazilijoje įvykusiame tarp

tautiniame katalikų pedagogų 
kongrese skaitlingai dalyvavo 
įvairių šalių atstovai. Šv. Tė
vas ta proga parašė specialų 
laišką, kuriame iškėlė nūdie
nos pavojus auklėjime, kvies 
damas šiame svarbiame darbe 
laikytis Katalikų Bažnyčios 
nurodymų. Popiežiaus žodžiais 
tariant, įvairių pedagoginių si
stemų sekėjai, giliau įžvelgę, 
lengvai gali pastebėti, jog jos 
remiasi ilga Bažnyčios patir
tim. Minėtame suvažiavime šv. 
Tėvą atstovavo Rio de Janeiro 
kardinolas Jokūbas de Barros 
Camara.

Romoje ruošiamasi paminėti 
1500 metų sukaktį nuo ketvir
tojo visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo, įvykusio 451 m. Kal- 
cedonos mieste Azijoje, šis su
sirinkimas yra vienas iš pačių 
reikšmingiausių Bažnyčios is
torijoje, nes jame buvo pa
smerktos klaidos, liečiančios 
Kristaus dievybę ir užakcen
tuotas popiežiaus autoritetas 
ant vyskupų. Iškilmės prasidės 
spalio 14 ir tęsis iki lapkričio 1 
d. Atidarant paminėjimą. Rytų 
Apeigomis šv. mišias laikys 
armėnas kardinolas Agagia- 
nian, Cilicijos patriarchas, o 
uždarant — šv. Tėvas. Susi
rinkimas įvyko Bažnyčią val
dant popiežiui Leonui Didžia
jam, todėl jo atminimui Ro
moje bus pastatyta bažnyčia.

“šv. Pranciškaus Radijo va
landos” tvarkytojai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse atkreipė 
dėmesį ir j televiziją. Jie pasi
ryžo leisti kas savaitę ir tele
vizijos programą. Tą sumany
mą dabar ruošiamasi įgyven- 
dinti. Džiugu, kad televizijoje, 
kurios didžiąją dalį užima 
menkaverčiai dalykai, greit 
pasirodys ir katalikiško gyve
nimo vaizdai, “šv. Pranciškaus 
radijo valandą” veda ir išlai
ko pranciškonai tretininkų au
komis. Jos programa yra lei
džiama per 1000 radijo stvčių.

Prancūzijoje, Paryžiaus apy
linkėje, atidarytas tarptautinis 
katalikų inžinierių kongresas, į 
kurį iš 15 šalių suvažiavo 200 
atstovų. Kongreso iniciatore y- 
ra Pax Romana katalikų aka
demikų organizacija. Jame da
lyvauja ir šv. Tėvos nuncijus 
Prancūzijai.

Čekoslovakijoje Bažnyčios 
persekiojimas nepajėgė pa
laužti tikinčiųjų. Slaptai pabė
gę į užsienį tvirtina, kad Če
koslovakijoje jaučiamas religi
nis atgimimas. Sekmadieniais 
bažnyčios esančios perpildytos 
žmonėmis. Grįžta net tie, kurie 
anksčiau nuo jos atokiau sto-. 
vėjo. Tikintieji labai vengia tų 
kunigų, kurie kokiu nors būdu 
yra komunistų malonėje.
Penki trapistai iš Prancūzijos 

išvažiavo į Afriką — Kamerū
no sritį, — kur bandys steigti 
savo vienuolyną. Jie aktyvia
me misijų darbe nemano daly
vauti, nes jų ordinas yra kito
kio pabūdžio. Tačiau jų buvi
mas yra didžiai vertinamas mi- 
sijonierių. Kontempliatyvus 
gyvenimas taip pat turi daug 
reikšmės misijų pasisekimui.

Haiti saloje jaučiamas dide
lis kunigų trūkumas. Vienam 
tenka aptarnauti 10,000 žmo
nių. Tai yra beveik neįmano
ma. Todėl žmonių tikėjimas šą- 

( la. uolumas religinėms prakti- 
! koms mažėja. Jau kalbama a- 

pie didelę religinę krizę, kuri 
galėsianti užsitęsti apie 10-15 
metų, kol bus paruošta reika
lingas kunigų skaičius.

Prez. H. Trumanas pareiškė, 
kad Amerikos valdžia laikys 

Į atsakominga Vengrijos komu
nistų vyriausybę už jos begė
dišką elgesį masiškai depor
tuojant žmones. Prezidentas 
tokius veiksmus pavadino 
“brutaliais” ir priešingus Ame
rikos laisvės bei teisybės su- 

! pratimui.
Connecticut valstybės sena

torius Brien McMahon. lanky
damas Jugoslaviją, kalbėjosi 
su diktatoriumi Titu. Pokalbis 
sukosi apie žmogaus teises, y- 

: pač gi religinę laisvę. Tito bu- 
| ves atviras
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Visi keliai veda į Naujosios Anglijos
atostogų kraštą Maine

Rugpiučio 12 d.
B.

i

O. Ivaškienes vadovaujamoji šokėjų grupe

t

Tėvų Pranciškonų šv. An tano Vienuolyno 
parke Kennebunk Port, Maine rengiama 

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Z

I

PROGRAMA:

J f

>

f

Tėvų Pranciškonų sodyba Maine žalumoje

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 RUGPIŪČIO APLANKYTI TĖVUS PRANCIŠKONUS. KENNEBUNK PORTE
v z

i \
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SPORTAS
Amerikiečiai lengvatletai ir toliau 

skina pergalę po pergalės. Neseniai 
Vienoje, Austrijoje, tarptautiniame 
lengvaatletų susitikime jie vėl lai
mėjo beveik visas pirmas vietas, 
nors ypatingai pažymėtinų pasek
mių nebuvo atsiekta. Beveik tuo pa
čiu metu Norvegijos sostinėje Oslo 
buvo kitos tarptautinės lengvaatle- 
tų varžybos, kuriose du amerikiečiai 
užėmė pirmąsias vietas. Iš jų pažy
mėtinas H. McKenley 200 metrų bė
gimas per 21,6. Turint galvoje, kad 
minėto lengvaatleto specialybė yra 
400 metrų 
kas 200m 
tinas.

Antroji 
grupe dar
eitos savaitės bėgyje 
turėjo 2 susitikimus 
sportininkais. Iš 19 varžybų ameri
kiečiai užėmė 15 pirmų vietų, šie 
faktai rodo, kad ^ateinančiais me
tais Helsinkyje įvykstančioje olim
piadoje amerikiečiai 
lengvoje atletikoje.

Anglas P.oland Hardy 
rugpiūčio 4 d. pagerino
kordą 5 mylių (8 km) ėjime. Jo pa. 
siektas laikas 35:24. Tuo pasaulinis 
rekordas pagerintas 9 sekundėmis.

Edmonton Mercury ledo rutulio 
komanda atstovaus Kanadą olimpi
niuose žaidimuose sekančiais metais. 
Iš viso 6 klubai buvo padavė prašy
mus būti išrinktais atstovauti Kana
dą. bet Mercury komanda skaitoma 
pajėgiausia. Jie prieš 2 metus Kana
dai iškovojo pasaulio meisterio var
dą.

bėgimas, jo atsiektas lai- 
dlstancijoje yra pasigerč-

amerikiečių lengvaatletų 
vis vieši Japonijoje. Pra- 

amerikiečiai 
su vietiniais

vėl vyraus

of Sheffield 
pasaulio re-

W. F. Talbert iš Nevv Yorko lai
mėjo rytinės Amerikos teniso pir
menybes. Jo priešininkas finale bu
vo G. Mulloy, kuri Talebrt lengvai 
nugalėjo. Pažymėtina tačiau, kad 
pusfinalyje jis laimėjo prieš šių me
tų Wimbledon turnyro laimėtoją D. 
Savitt.

Amerikos rinktinė kvalifikavosi 
Amerikos zonos finaliniam susiti
kimui dėl Davis taurės. Jie nugalėjo 
Meksikos atstovus 5:0. Amerikos 
priešininkai minėtame finale bus 
kanadiečiai, kurie šį savaitgalį įvei
kė Kubos reprezentantus. Finalinio 
susitikimo favoritu laikoma Ameri
ka, kuri turi daug gerų teniso žai
dėjų. Tai įrodo faktas, kad sekančio
se žaidynėse Ameriką atstovaus žai
dėjai, kurie nežaidė prieš meksikie
čius; tuo tarpu prieš Meksika žaidę 
tenisininkai ilsėsis laukdami sekan
čio susitikimo.

Brazilijos žymiausias arklių lenk
tynes. Grande Premio, šiais metais 
laimėjo Pontet Conet. Arklys šiuo 
laimėjimu savo savininką praturtino 
maždaug $50,000.

Clevelande L.S.K. "žaibo” leng- i 
vaatletų varžybose jauna, daug ža
danti Elvyra Sikšniūtė pasiekė nau-; 
ją Lietuvos rekordą nubėgdama 60 
m per 8,0 sek. Tai gražus laimėji
mas išeivijos lietuvių sporte. Tenka 
pažymėti, kad Cleveland e šiuo me
tu yra gerai suorganizuoti lietuviai 
lengvaatlėtai. Dėka trenerio Biels- 
kaus geros priežiūros, jaunieji spor
tininkai yra pasiekę gražių rezulta- 

P. V.
I

Š A C H A T A I
Veda K. Merkis

rug-
1 d..

daly-

P. Vaitonis jrašydintas j Kanados 
pirmenybes, kurios prasideda 
piūčio 24 ir tęsis iki rugsėjo 
Vancouver, British Columbia.

Laukiama, kad pirmenybėse
vaus 16-18 Kanados žaidėjų. Pavojin
giausi Vaitonio varžovai Kanados 
pirmenybėse bus: Frank Anderson 
(1949 ir 1951 Ontario meisteris), 
Maurice Fox, Montreal, Kanados 
meisteris ir D. A. Yanovsky. Winni- 
peg, ilgus metus buv. Kanados mei
steris. Prof. Bogatirčuk, sakosi, ne
dalyvausiąs.

Amerikos šachmatų vadovybė 
aukščiausiai vertina iš kanadiečių, 
jauną torontiški studentą F. Ander
soną.

Meisteris Vaitonis iš visos
dėkoja visiems už pastangas sukelti 
fondą jo kelionei į Kanados pirme
nybes. Pinigai, kaip matosi, tikrai 
suplauks iš Toronto. Bostono, Nevv 
Yorko, Chicagos. gal net Clevelando. 

’Be to prisideda Hamiltono kanadie
čiai.

Chicagos Perkūno šachmatininkai 
baigia tarpusavio turnyrą. Turnyro 
užbaigoje numatoma surengti Chi
cagos meisterio Tautvaišos pagerbi
mą.

Massachusetts Žaibo pirmenybės.

širdies

d.. Am-

JVAIRCS SKELBIMAI DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI
PAIEŠKO) IMAS I

Ona Lauryną, gyvenan- 
Grand St., Brooklyn 11, 
prašo atsiliepti savo gi- 
Zaveekiutes (Zavecky-

Lubu dažymas 
tik $7.50

te~ 
!i!

»

Švarus darbas, greitas patar- j 
navfmas. Geriausi dažai (ar ; 
medžiaga). Kreipkitės į Mr. • 
VVETMORE, Boston. Tel. LY- : 
2-1269.

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

Ncu Yorke Bostone
/

Real Estate & Insurance
r

Res. 37 Oriole Street

»

JONAS JAKAITIS
Namie skalbti neapsimoka. T

LINKSMOS PLOKŠTELES
(Bieliauskas)REKORDAI

396 W. BROAD4VAY
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kay, sav

PIRKITE NAMUS

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

NASHUA, N. II.

Mažos rendos — Mažesnės kainos$ Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

ZUPP’S BAR

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL

Monuments and Markers 
Cemeterv Lettering

57-42 LAVVRENCE ST. 
Flushing, I.. I.. N. Y.

mėsine ir maisto produktų

WEST RONBURY, MASS. 
Tel. PA—7-1233-W

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Finansų Rašt. — B. Cdnienė,
409 Broadway, So. Boston, Mass. 

TeL So-8-0948.

turi
krautuve su lietuviškais skilan

džiais ir dešromis

f
Į
♦

So. Boston, Mass. t
I..W T .r .« -S S -S .T X .g .
, »TT *T**TM1**T

I 

šeimom su 11 kam-: 
apšildomi — $6990. 
tik mūrinis, kainuo-j

168 W. PE.1KL ST.,

B ZINIS
361 Union Avė., Brookly n, N. Y.

REpublic 2-1506
EVergreen 4-3487

■F

•J

FUNERAL HOME

I

Tel. 189

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS

GRABORIUS

331 SMITH ST.

ISLINGTON, MASS. Telephone.

I

515 E. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius

741 NO. MAIN STREET
Brockton, Mm

Res. BIG 9013 ;

į

S. Barasevičius ir Sūnus 
FL'NERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Mrs. 
ti 608 
N. Y., 
minės
tęs), iš Liudvinavo valsčiaus ir 
parapijos, kurios gyveno apie. 
Boston, Mass., ir Petronėlės 
Zaveckytės, gyv. Argentinoje

t LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
kO GLOBA MOTINOS 4VC.

člrmtninkė — Eva Maraaienė,
625 E. 8th St.. S«>. Boston, Mase 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
/lce-Pirmininkė—B. Galliūniinč.

8 Wintieid St., So. Boston, Mase
?rot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So-8-6029.

kurios įvyko rugpiūčio 5 
herst, Mass., baigėsi šitaip: 1-2 H. ! 
Daly ir Dr. Putzman, 3-4. Kazys 
Merkis ir Nitzsche. Dalyvavo 26 žai
dėjai.

Pernai Massachusetts Žaibo pir
menybes laimėjo Kazys Merkis 2 v. 
buvo H. Daly.

K. Merkis dukart nugalėjo šių 
metų Massachusetts Statė meisteri 
E. Undervvood per Massachusetts 
Žaibo varžybas Amherst, Mass. pra
dinėje. o vėliau baigminėj grupėj.
- šachmatininkas Mančinskas iš An 
glijos persikels i Kanadą.

K. Škėma ir K. Merkis dalyvaus 
New England <6 valstybių) pirme
nybėse, rugpiūčio 31—rugsėjo 3 dd.. 
New Haven, Conn.

Pernai Nevv England pirmenybėse 
K. Škėma laimėjo antrą vieta su 5-1 
taškų, o Merkis surinko 31/,-21/,.

JAV pirmenybės New Yorke. ” I 
baigmine grupe iš 22 dalyviui jsi- 
kvalifikavo 12: S. Reshevsky, Lar- 
ry Evans, Horowitz, Santasiere. 
Benrstein. Shainsvvit, Seidman. Dr. 
Mengarini, Hanaver, Pinkus ir Pa- 
vey.

Dėl pirmos vietos, atrodo, varžysis 
S. Rechevsky ša jaunuoliu Larry 
Evans.

LIETUVIŲ RADIO PROGR/kNIA
WESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą rilo transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

LITHUANIAN RADIO HOl R
366 West Broadway Sout Boston 27, Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvvood 7-1449

Lietuvi y Radijo Draugijos

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

SESTADIENIAIS 2 V AL POPIET.

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

šokiai, ir t.t. Vestuvės,

495 GRAND

įvairūs visuomenės pranešimai, 
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

J. P. GINKUS 
Direktorius

STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVTTAS V. UBAREVICILS
Muzikos Dir* Pranešimų Dir.

JOK. J. STUKAS, Dir.

Is, 4:45 - 5:30 p.

is VVEVD—1330 kil. 5000

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St., Mattapan, Mass. 

Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 
866 E. 5th St., So. Boston, Mass.

•šasos GI.—Elzbieta Aukštikalnyte, 
110 H SL, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus Laiko kas 
antrą antradieni menesio, 7.30 v. 
v»kare, Parapijos saiėje, 492 E 
3»venth St., So. Boston, Mass.

Visai* draugijos reikalais kreipkite^ 
prkrta'u cOVnlnką

+ ---—- ---
ITel. Evergreen 7-4335
I 
jStephen Aromiskis

(Armakauskas)

*

WWRL 1600 kc

*

J
9-ti Metai Kai Visi Klauso—4

i
Lietuvos Atsiminimų"

RADIJO VALANDŲ

1264 White St, Hillside, N. J.

Tel. VVAverly 6-3325

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

«

Automatic Laiuidrv

G ra borius—Balsam uoto jas 
Moderniška Koplyčia 

423 Metropolitai! Avė 
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC 
P.Uarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims itynai.
Tel. SOuth Boston »Ž594

AVeuue 2-2484

Naujai pagamintos pirma karta 
išleistos lietuvių kalba juokų plok
šteles — rekordai. Čia rasit juokų, 
juokelių — ne linksta keliai. Jeigu 
Tamsta nesijuoktum jų klausyda
mas, reiktų eiti pasitarti pas savo 
daktarų. Kaina tik 1 dol. •

DEKE VS PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark, N. J.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.

i Tel. STagg 2-5043J
į Matthevv P. Baltas

Į
Laidotuvių Direktorius 

Notary Public

660 Grand Street, 
BrookKn, N. Y.

I
NASHUA MONUMENTCO.I

83 Kinsley St. TeL 2155-W ’
; Nashua, N. II.

PARDUODAM! NAMAI
MASPETH, L. I. Visi turi po tuš

čia florą dviem 
barių, aliejum 
Panašus namas, 
ja $14.000.

JAMAICA NORTH, tarp 8 Avė. ir 
BMT Sub. visas tuščias dviem šei
mom mūrinis namas su balkonais 
(porčiais), 2 automobiliams garažas, 
apšildomas — $15.500.

Taipgi turime visokių namų, vi
sose miesto dalyse, senų ir naujų.

jEVergreen 8-9770

Joseph Gar^z’ u
I G ra. 1 ►orius—Balsam uoto ps

CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET
South Boston. Msm.

Joseph W. Casper
-KASPERAS) >■

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai

TeL SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

ITel. Vlrginia 7-4499

i
I

F. W. Shalins
(Šalinskas)

laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

VYTAUTAS YAKaVONIS

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių* ir 

Balsamuotojas 
_ Patarnavimas diena ir naktj.

Koplyčia šermenims dykai
Tel. BROCKTON 8-1586

Pa tenki no B roektoni eči u s
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

BROCKTON ICE & COAL CO
21 Lawrence St.. Broektor., Mass

J. COROMS & SON
FURNITURE CO.

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

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

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, j namus, krikštynoms,*
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, f 
Šaukite:

BORIS BEVERAVE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E Street TeL SO 8-3141,

Į+++++++++++++++++++-S-+++++++++++++++++++++++++++++++-F
Ji 
i 

•F +
STANLEY’ MISIŪNAS IR SŪNUS ED1VARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

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

502 GRAND ST;, kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

Pristatom geriausj toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
GRAFTON AVĖ.

Tel. Dedham 1304AV
PR AN AS GERI TĘSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

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

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

Namų pirkimo bei pardavimo tr 
visokios apdraudos (.insurance) rei
kalais gerai patarnaus:

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Kitur

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

J. P. MACIU LIS '

Real Estate & Insurance
85th St., VVoodhaven 21, N.

Tel. Vlrginia 7-1896

DAvenport 6-0259-. 
-B?A H<K RU C-H‘

. ... z.
FOTOGRAFAS

r
65-23 Grand. Avenue

Maspeth, N.>Y

ei. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. NEwton 9-4464
Estate of A. J. Valantiejus 

VERONICA R. VALANTIEJUS 
Laisniuotas Graborius

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

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

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

VISOKIU RŪSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

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

V. GERULAIČIO
Transporto Kontora

Atlieka baldų, prekių, keleivių ir jų bagažo 
PERVEŽIMO DARBI S

Aptarnavimo kainos žymiai mažesnės kaip kitur.
Rašykite: 671 WALES AVĖ., BRONX, N. Y„

arba telefonuokite: MElrose 5-3149 nuo 6 vai. iki 10 v. vak.

W. J. CHISHOLM
L i t Ii u a n i a n

"Asmeniškas Patarnavimas”

M O V E R S —
Insured and Bonded

Local & Long Distance Moving

326-328 W. Broaduay
SO. BOSTON. MASS.

PROVIDENCE, R. L

OFISO: DENTER 1952 
Namų: PI. 6236

564 E.AST BROADVVAY 
South Boston. Mus

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
> 
!

W AI T K U Š"Į
FUNERAL HOME Į

197 VVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass. j

PRANAS MAITKUS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
(NOTARY PUBLIC) 

Patarnavimas diena ir na’ttt. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

WAITT
AL HOME

30 EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDWARD J. WAITT
(IVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj. 
Koplyčia šermenims dykai. 

Tel. Brockton 3368

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais nuo 7 iki 9-tai
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai

SO 8-2712

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

534 E. BROADH AY
South Boston. Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8. ;j

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”
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NAUJIENOS. .51
700 metų Mindaugo krikšto ir 
krikščionybės įvedimo Lietu

voje sukakties minėjimas
Rugsėjo 9 d., 4 vai. p. p., šv. 

Patriko katedroje, 5th Avė. ir 
50 St., kampas, įvyks Lietuvos 
karaliaus Mindaugo krikšto ir 
krikščionybės įvedimo Lietu
voje 700 metų sukakties minė
jimas.

Minėjime dalyvauti pakvies
tas Nevv Yorko arkivyskupas 
kardinolas SpeLmanas. Pa
mokslą sakys vienas New Yor
ko vyskupu. Katedros choras 
giedos iškilmingus mišparus. 
Lietuviški} parapijų chorai 
prašomi pasiruošti bendram 
giedojimui. Bendrai visu bus 
giedama šios giesmės: Marija, 
Marija, šventas Dieve, Garbin
kime Šv. Sakramentą, Lietu
vos ir Amerikos himnai.

Pamaldų metu bus perskai
tytas pasiaukojimo aktas Ne
kalčiausiai M. Marijos Širdžiai.

Gerb. Klebonai prašomi anie 
tai paskelbti per pamaldas 
bažnyčiose.

Ateitininkai, skautai, vete
ranai ir legionieriai prašomi 
minėjime dalyvauti su savo vė
liavomis.

Lietuviškos draugijos bei 
organizacijos prašomos tą die
ną nedaryti savo parengimų ir 
dalyvauti šiame minėjime.

Kunigų Vienybė

313 doL B AI. Fu i
Kaip BALFas savo praneši

me skelbia, per birželio mėn. 
centre gauta iš Nevv Yorko 
valstybes lietuvių 313 dol. au
kų. Stambiausia auka yra 
Brooklyno Lietuvių Tremtinių 
Draugijos — 150 dol.

Vyt. Augustinas 
pasitaręs su leidėjais, 
spausdinamos “Lietuvos Vaiz
dų” knygos 100 egzempliorių 
paskyrė išdalinti lietuviškoms 
institucijoms, laikraščių redak
cijoms, knygynams, JAV di
džiosioms bibliotekoms ir kt.

savo

p-

Mūsų brangiam geradariui

a. a. VLADUI VITKUI 
mirus,

jo žmonai ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą.

TĖVAI PRANCIŠKONAI

Ouakrr Path & Mount Grey Rd. Stony Brook, Long Island

STONY BROOK LODGE
Vedėja Pr. LAPIENE•

Kam patinka gamta—grynas oras, medžiai ir jūra, — kviečiamas atostogas 
praleisti Stony Brook Lodge, lietuvių vasarvietėj. Viešbučio kambariai su 
visais moderniškais patogumais. Sveikas ir įvairus maistas. Mėgstantiems 
skaityti č>a pat didelė knygų biblioteka.

Kernos pernykštės: vienam asm. sakaitei nuo $40.; dviem į kambarį nuo 
$70.; vienom asm. parai nuo $7. Vaikams pusė kainos, bet jie priimami tik 
tėvais. Birželyje ir nuo rugsėjo 10 žymi nuolaida.

SU

Dėl rezervacijų rašykite MRS. LAPE. STONY BROOK, N. Y. Telefonai: 
Stony Brook 8-R arba Stony Brook 5X6.

Susisiekimas: Traukiniu iš New York'o imti Pennsylvania stoty Long
Island traukinį, einanti i Port Jefhzson (dažnai ji reikia pakeisti Jamaica 
stotyje, persėdant j kita Long Island traukini, einanti i Port Jefferson). Nu< 
Jamaica maždaug po 1’4 vai. kelionės išlipti Stony Brook stotelėj, nuo kur 
taxi už 35c priveža prie vasarvietės durų.

Automobiliu: iš New York'o važiuoti 25 keliu iki Smithtown, o nuo čia 
imti 25A ir juo važiuoti iki Stony Brook gelžkelio stotelės. Nuo čia, sekant 
Stony Brook Lodge iškaba, sukti po kairei ir tiesiog važiuoti iki vasarvietės 
(viena mailė kelio).

l

Apreiškimo parapijos choras
Lapkričio mėn. 11 d. Webs- 

tęr Hali salėje, Nevv Yorke, 
ruošia koncertą. Reikia pažy
mėti, kad Apreiškimo parapi
jos chorai paskutiniu laiku pa
pildytas naujais dainininkais 
yra gana pajėgus ir duoda 
daug vilčių, kad ruošiamas 
koncertas bus įvairus savo re
pertuaru ir gerai jį išpildys. 
Repertuare parinkta daug nau
jų dainų. Paskutinis viešas 
choro koncertas buvo prieš 
trejus metus. Chorui vadovau
ja parapijos vargonininkas P. 
Sakas, čia prisimena puikiai 
pavykęs bažnytinis koncertas 
Verbų sekmadienį, choras iš
pildė Du Bois “‘Seotvni 16-is- 
taus žodžiai ant kryžiaus.”

Chorui pamokos vyksta 
kiekvieną trečiadienį parapijos 
salėje.

Šv. Jurgio parapijos piknikas
Pereitą sekmadienį, rugpiū

čio 5 d., šv. Jurgio parapijos 
piknikas praėjo labai puikiai. 
Esant gražiam orui, svečių su
rinko gausiai, 
parapijos 
Karalius A.
K. Valienė, 
ir princesė

Parapijos
Petrauskas 
gerai nusiteikęs ir atgavęs jė
gų naujam darbui.

Kun. V. Masiulis išvyko a- 
tostogų.

B. Bartkų šeima susilaukė 
pirmagimio sūnaus.

Grižo iš Kanados
J Toronto filmavimo reika

lais buvo išvykęs D. šulaitis. 
Ten jis nufilmavo lietuviško
sios kolonijos gyvenimą ir 
grįžA atgal į Brooklyną.
Broklyniečiai SLA gegužinėje

Pereitą sekmadienį Union 
City (netoli Waterburio, 
Conn.) įvykusioje Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 4 ap
skrities suruoštoje gegužinėje 
dalyvavo gausiai ir brooklynie- 
čiai. J. Baltaičio ir K. Paulaus
ko iniciatyva buvo suorgani
zuota net 3 ekskursininkų au
tobusai.

Buvo išrinkta 
karališkoji šeima. 
Spaičys, karalienė 
princas F. Baltus 
B. Pakinkajtė.
klebonas kun. A. 
grįžo iš atostogų

ALT valdybos posėdis

savo

Pirmadienio vakare Atletų 
Klubo patalpose Brooklyne po
sėdžiavo Nevv Yorko Lietuvių 
Tarybos Valdyba. Buvo aptar
ti aktualieji reikalai, o ypač 
tai, kaip surinkti Nevv Yorkui 
numatytą Lietuvos laisvinimo 
reikalams sumą.

N. Mazalaitė rašo naują, 
apysaką

Rašytoja Nelė Mazalaitė, 
kuri neseniai atidavė “Gabijai” 
spaudai parengtą savo knygą 
“Mėnuo, vadinamas medaus”, 
šiuo metu pradėjo rašyti nau
ją apysaką “Senmergė.”
Kuraičiai sugrįžo iš Europos

Čikagietis prekybininkas 
Don Kuraitis su žmona perei
tą ketvirtadienį išlipo New 
Yorko uoste, sugrįžę iš 
kelionės po Europą.

Serga dail. T. Petraitis
Elizabethe gyvenąs dail. T. 

Petraitis, kaip jis savo brook- 
lyniečiams kolegoms rašo, jau 
ilgesnis laikas serga ir negali 
atsidėti kūrybai.

Ginkai išvyko atostogų
Juozas Ginkus su žmona iš

vyko dviem savaitėm poilsio į 
kalnus. Jo radijo programą per 
tą laiką tvarkys Ad. Jezavitas 
ir V. Ubara.

Priglaudė liet, šeimą
Šį pirmadienį Nevv Yorko 

uoste išlipo 8 asmenų tremti
nio Pr. Skuodo šeima, kurią 
sponsorius atsisakė priimti. 
BALFas dar tą pačią dieną su
rado asmenį, kuris sutiko 
tremtinius priglausti. Teis ge
radaris— tai Sioux City, Iovva, 
parapijos klebonas kun. S. 
Morkūnas, pats į Ameriką at
vykęs prieš pusantrų metų.

Sugrįžo P. Minkūnas
BALFo centro reikalų vedė

jas P. Minkūnas, dvi savaites 
atostogų praleidęs Clevelande 
ir Rochesteryje, sugrįžo į 
Brooklyną ir pradėjo eiti pa
reigas.

Dr. Paprockas pradėjo praktiką
Dr. Paprockas yra jau ant- durtą širdį susiuvo ir ligonis 

ras iš tremties atvykęs gydy- pasveiko. Šią pasekmingą ope- 
tojas Nevv Yorko apylinkėje - raciją Austrijos spauda vadino 
atsidaręs savo kabinetą, nors 
tuo atžvilgiu Čikaga yra žy
miai laimingesnė, nes ten jau 
visa eilė buvusių tremtinių gy
dytojų sėkmingai verčiasi pri
vatine praktika.

Dr. V. Paprockas medicinos 
mokslus baigė Lietuvoje 1936 
metais, o po to dar medicinos 
žinias pagilino Innsbruko uni
versitete, Austrijoje. Be to, 
studijų ir medicinos praktikos 
tikslais jis kelis kartus buvo 
išvykęs į Vakarų Europą, kur 
turėjo progos dirbti su plačiai 
žinomais medicinos mokslų 
profesoriais Schonbauer, Fins- 
terer, Denck, Austrijoje ir 
prof. Sauerbrunch, Vokietijo- 
je.

Baigęs mokslus, Dr. V. Pa
prockas buvo pakviestas asis
tentu į Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Medicinos Fakultetą, 
kame dirbo iki išvyko iš Lietu
vos, 1944 metais, šalia to, 
Kaune turėjo didelę privatinę 
praktiką, buvo konsultantu ei
lėje Lietuvos ligoninių ir taip
gi kurį laiką dirbo chirurgu 
Prof. Dr. Kuzmos ligoninėje 
Kaune.

Būdamas tremtyje jis buvo 
gavęs teises verstis gydytojo 
praktika Vokietijoje ir Austri
joje ir per porą metų dirbo 
kaip chirurgas Vocklabruck 
miesto ligoninėje. 1945 metais 
per visą Austrijos ir Vokietijos 
spaudą nuskambėjo su Dr. V. 
Paprocku surištas įvykis. Tū
las 32 metų amžiaus slovakas 
bebandydamas nusižudyti bu
vo suvaręs sau peilį į širdį. Be 
sąmonės buvo nugabentas į li
goninę. Dr. V. Paprockas per-

DARBININKAS

Parengimas vienuolyno naudai
Brooklyne naują pranciško

nų vienuolyną nuolatos lanko 
vietiniai lietuviai. Jie stebisi 
taisomu didžiuliu pastatu, ku
ris taps lietuvių kultūriniu cen
tru. Spaustuvėje ir prie namo 
remonto daugybė (įarbininkų, 
kurių tarpe pluša patys pran
ciškonai, nevieną nustebina. 
Jie nuolatos klausia, iš kur 
gaunate lėšų? Atsakymą susi
laukia vis tą patį: iš gerų žmo
nių. Gerieji Brooklyno ir apy
linkių lietuviai, suprasdami 
pranciškonų rūpesčius, suruo
šė namui aptaisyti dar ir pa
rengimą. Jis įvyko rugpiūčio 4 
d. šv. Dominiko šventėje. Dau
gybė lietuvių lankė naują vie
nuolyną ir spaustuvę. Ne
įrengti ir išgriauti kambarėliai, 
kuriuose jau gyvena tėvai ir 
broliukai, nevieną jaudino. Jie 
pamatė, kiek daug dar trūks
ta galutiniam vienuolyno ir 
spaustuvės įrengimui. Apžiūrė
ję spaustuvę ir vienuolyną, 
svečiai susirinko būsimos kop
lyčios kambaryje. P. Krušlns- 
kas ir O. Sijevičienė atidarė su
sirinkimą, o vienuolvno virši
ninkas, T. Viktoras Gidžiūnas,

Pasitarė tremtinių pagalbos 
vajaus reikalu

Pereitą antradienį Apreiški
mo parapijos salėje buvo susi
rinkę vietos visuomenės ir liet, 
organizacijų atstovai pasitarti 
rudenį įvyksiančio Nevv Yor
ke tremtinių pagalbos vajaus 
reikalu.

Vajaus Komiteto pirminin
kas adv. Pr. Aleksis ir komite
to sekcijų nariai padarė 
nešimus apie lig šiol 
darbą.

K. Gudonis 
iš Maspeth, L. I., 
pranciškonų vienuolyną B’kly- 
ne ir “Darbininko” adminis
traciją. Laikraščio reikalams 
paaukojo 5 dol.

Jonas Jakaitis
iš Flushing, L. I„ buvo nuvy
kęs į Kanadą aplankyti savo 
giminaičius Montrealyje. Grį
žęs aplankė “Darbininko” ad
ministraciją ir užsakė savo gi
minaičiams laikraštį. Be 
laikraščiui paaukojo 3 dol.

pra- 
nuveiktą

aplankė

to,

“dvidešimts aštuntąja laiminga 
širdies operacija.’’

Atvykęs į Jungt. Amer. Val
stybes, Dr. V. Paprockas per 
trejis metus dirbo Bey Vievv 
Hospital Long Island, kur tu
rėjo progos susipažinti su A- 
merikos medicinos praktika ir 
kartu ruošėsi Nevv Yorko val
stybės gydytojų egzaminams, 
kuriuos pereitą rudenį sėkmin
gai išlaikė.

Pažymėtina, kad būdamas 
Lietuvoje, Dr. V. Pajpckas ak
tyviai bendradarbiavo medici
nos mokslų spaudoje. 1938- 
1944 metų laikotarpyje Lietu
vos medicinos mokslų žurnale 
MEDICINA buvo išspausdinta 
visa eilė jo straipsnių įvai
riais medicinos klausimais.

Prieš porą savaičių Dr. V. 
Parockas atsidarė kabinetą 
1357 Bushvvick Avė.. Brok- 
lyn, N. Y., buvusiam Dr. Pau- 
lionio name. P. G. 

sveikino visus susirinkusius ir 
dėkojo už gausias dovanas. Po 
to svečiai buvo broliukų pavai
šinti užkandžiais. Svečių tarpe 
buvo ir kun. N. Pakalnis, Ap
reiškimo parapijos klebonas, 
kuris atnešė stambią auką ir 
šiaip jau nuolatos rūpinasi 
nauju vienuolynu.

Šia proga nerime pareikšti 
padėką visiems parengimo da
lyviams už gausias aukas. Ypa
tingos padėkos užsipelno A. Si
jevičienė, kuri savo lėšomis pa
rūpino gardžius užkandžius vi
siems svečiams. Jai padėjo pa
ruošti E. Kašėtienė, kuri su
kvietė svečius, Butkienė, Dum- 
blienė ir Stravinskienė. Be to. 
dėkojame Anelei Žerskienei už 
svečių priėmimą.

Šis parengimas buvo didelė 
parama vienuolynui ir spaus
tuvei. Tačiau vienuolyno kul
tūriniai ir religiniai užšimojK- 
mai reikalauja dar daug darbo 
ir lėšų. Tikimės, kad tai supras 
ir įvertins visi geros valios mū
sų tautiečiai ir kuo galėdami 
parems mūsų vedamą katali
kiškos kultūros darbą.

TT. Pranciškonai.

V. Tysliavienė išstojo iš
JCAST

New York VVorld Triegram 
and Sun buvo rašęs, kad Nevv 
Yorke susikūrusiame jungti
niame komitete prieš sovietų 
tiraniją (Joint American Com- 
mittee Against Soviet Tyra n- 
ny) Lietuvą atstovauja V. 
Tysliavienė. šis komitetas, 
kaip buvo skelbiama, buvo pa
sirengęs amerikiečių tarpe 
garsinti pavargtųjų tautų me
ną. Šiuo metu dėl esančių ta
me komitete nesutarimų V. 
Tysliavienė iš tenai pasitrau- 
traukė.

DARIAUS - GIRĖNO
PAMINKLAS

Birželio 27 d. Dariaus-Girė
no paminklui statyti komite
tas lankėsi Parkų Departa
mente didvyriams paminklo 
statymo reikalu.

Komisiją priėmė Parkų ko- 
misijonieriaus įgaliotas Mr. 
Cormier. Pasikalbėjime aptar
ta. paminklo forma ir gautas 
galutinis sutikimas paminklą 
statytį.

Paminklas turėtų išrodyt i 
taip: šlifuoto granito lenta 6 
pėdų ilgio ir 6 pėdų pločio vir
šuje. Apačioje kiek siauresnis 
—4 pėdas. Jrašas galėtų būti iš
kaltas pačiame akmenyje ar į- 
rašytas metalinėje lentelėje.

Prie paminklo bus pastaty
tas 45 pėdų aukščio plieninis 
stiebas, ant kurio nuolat plevė
suos Amerikos vėliava, o lietu
viškų švenčių progomis, gavus 
leidimą, ir lietuviška vėliava.

Paminklas primins ne tik lie
tuviui, bet ir kiekvienam praei
viui mūsų garbingųjų didvyrių 
žygį. j. š.

BAYONNE, N. i.
Kun. M. Kemėžis

išvyko atostogų pa? Tėvus 
Pranciškonus į Kennebunk 
Port, Maine. Jį pavaduoja kun. 
Pr. Aukštikalnis, S. J.

Didžiulis parapijos piknikas 
įvyks rugpiūčio mėn. 26 d. pa
rapijos sodelyje. Bus įvairi pro
grama, šokiai ir dovanų pa
skirstymas.

/mos

Prel. dr. K. Urbanavičius

vasaroja prie Thompsono ir 
kiekvieną savaitgalį pastora
cijos darbui atvyksta į Bosto
ną.

Ateitininku iškila
Kun. A. Kantautas rugp. 5 

d. suorganizavo ateitininkų 
studentų ir moksleivių iškilą 
į Craigville Beach, Cape Cod.

Felicija Pavydvlė ir Everett
Piorl

sukūrė šeimos židinį. Moterys
tės sakramentą jie priėmė šv. 
Petro bažnyčioje rugp. 5 d.

Jonas ir Alicija Tamulynai 
susilaukė dukrelės, kuri rugp. 
5 d. buvo pakrikštyta Joanos- 
Pranės vardu. Jonas Tamuly- 
nas yra šv. Pefro bažnyčios 
kolektorius, dirba vienoje ne
mažoje įmonėje So. Bostone, 
kur eina darbininkų prižiūrė
tojo pareigas. Jis padeda savo 
tautiečiams susirasti darbo.

pajūri, 
j Nan
sį kar-

Mirė Ona Kurlanskienė, 
gyv. 41 Brooklyn Road. Mirė 
rugp. mėn. 6 d. Ji buvo 67 m. 
amžiaus. Amerikoje išgyveno 
44 metus. Paliko 3 dukteris. 
Laidotuvės įvyko rugp. 9 d.
Staiga susirgo dail. P. Tričys

Eidamas gatve staigiai su
sirgo dail. J. Tričys. Nugabe
nus ligoninėn, padaryta jam 
apendicito operacija.
Bostoniečiai lanko Cape Cod
Rugp. 5d. labai daug bosto

niečių vyko pasilsėti į 
Labai daug jų išvyko 
tasket. bet daugiausiai 
tą vyko į Cape Cod.

Ponios Ivaškienės 
tautinių šokių grupė Išvyksta 
ateinanti sekmadienį rūgo. 12 
d. į Tėvų Pranciškonų pikniką 
Kennebunk Port, Maine.

Išvyksta atostogų
Kun. Albertas Abračinskas, 

lietuvių parapijos So. Bostone 
vikaras, Išvyksta kelioms sa
vaitėms atostogų.

*
Federacijos valdybos posėdis

Šių metų rugpiūčio 13 d., sa
lėje po bažnyčia, vyks labai 
svarbus Bostono Federacijos 
valdybos ir visų organizacijų 
atstovų .pasitarimas rugsėjo 8 
d .ir Mindaugo krikšto minėji
mo reikalu. Pasitarimo pra
džia 7,30 vakaro.

Kan. prof. J. Končius
BALFo pirmininkas, vykda

mas j Kanadą, aplankė Brock
ton, Mass. gyvenančius lietu
vius ir Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų vienuolyną.

Bostono Kęstutėnų stovykla
Bostono vietininkijos DLK 

Kęstučio draugovė rugpiūčio 6- 
12 dienomis stovyklauja ame
rikiečių skaučių stovykloje Ce- 
dar Hill. prie Waltham, Mass. 
Vyksta per 20 kęstutėnų pra
leisti malonią savaitę gamtos 
prieglobstyje. Jie naudosis šios 
nuolatinės stovyklavietės įren
gimais, jų tarpe ir plaukiojimo 
baseinu. Rugpiūčio 11 d. kęs- 
tutėnai 
apeigas 
tėvelius 
liūs.

į stovyklos uždarymo 
ir laužą kviečia savo 
ir artimuosius bičiu-

Rugpiūčio 10,1951
"T——

Cambridge, Mass.

Važiuojame į Maine!

Sekmadienį, rugpiūčio 12 d. 
8 vai. ryte nuo N. P. bažny
čios išeina autobusas į Ken
nebunk Port. Maine, kur pran
ciškonai gražiausiame N. A. 
pajūryje. savose patalpose, 
rengia Lietuvių Diena. Iš Cam- 
bridžiaus į Kennebunk autobu
so bilietas su įėjimo mokesčiu 
tik $3.00. Visi įsigykite Iš ank
sto bilietus, kurių galima gaū- 
ti pas A. Bačinskjenę, A. Za- 
vecką ir A. Daukantą. Visais 
kelionės reikalais kreipkitės į 
A. Daukantą.

Lankėsi aviacijos štabo vir- 
šyla J. Paulėkas — praleido 4 
savaites pas savo tėvelius ir 
draugus. Grįžęs į štabą buvo 
paskirtas į naują vietą, į toli
mą Montana valsti ją. Karvs J. 
Paulėkas jau 9 metai yra karo 
tarnyboje.

Atostogavo: Baltuosiuose
kalnuose N. H. tremtinė A. 
Daukantienė su vaikučiais pra
leido atostogas pas Nevierus. 
šią savaitę į Baltuosius Kalnus 
išvyko J. Tebėrai su šeima. 
Brocktone atostogauja T. Ba
nienė.

Rugpiūčio 2 d. mirė 
Macevičius. Velionis 
d. iš N. P. bažnyčios

Mirė.
Jonas 
rugp. 6 
palaidotas šv. Kryžiaus kapi
nėse. Nuliūdime likosi žmona 
Hattie ir 10 metų sūnus Jonu
kas, 3 seserys ir 3 broliai. Li
kusiai šeimai reiškiame užuo
jautą. Laidotuvėmis rūpinosi 
laidotuvių biuro direktorius F. 
Waitkus. •

J. Morakas šiomis dienomis 
susilaukė dukrelės. A., D.

LIETUVOS GENERALJN. KONSU
LATO PAIEŠKOMI ASMENYS:

Aleknavičius, Alfonsas ir 
Juozas, iš Meškučių km., Ne
dzingės parap.

Aleksandravičius, Povilas, iš 
Pavandenio-Markių km.

Baranauskas, Feliksas, iš Ži- 
žmų km., Vilniaus kr.

Bubnienė- Kubiliūtė, Barbo
ra, ir seserys Ona Valaitienė ir 
Pranciška šergalienė, bei Ku
bilius, Juozas, Jurgis ir Vin
cas, iš Sasnavos vai., Marijam
polės ap.

Černiauskas, Boleslovas, iš 
Černiauskų km., Leipalingio p.

Festerlingienė - šneiderytė,
* Ieva, ir seserys Kalvaitienė, 

Augustė, ir Naujokaitienė, Elz
bieta, iš Dainių km., Jurbarko 
vi., Raseinių ap.

Garbenys, Pranas, iš Pa- 
kliaupės km., Laižuvos vi., Ma
žeikių ap.

Kandzelienskaitė, Anelija, iš 
Tamaukos km., Marijampolės 
ap.

Kasmauskienė - Mankevičiū- 
tė, Rozalija, Mankevičius, Le
onas, bei Mankevičiūtės, Mari
jona ir Ona.

Kubilius, Juozas, Jurgis ir 
Vincas, ir Kubiliūtės, Barbora 
Bubnienė Ona Valaitienė ir 
Franciška šergalienė, iš Sas- 
na vi., Marijampolės ap.

Liogė, Antanas ir Povilas, iš 
Gilvydžių km., Viešintų vi., Pa
nevėžio ap. (buv. Andrioniškio 
vi., Ukmergės ap.)

Lučkauskaitė - Miškinienė, 
Vinculka, iš Sukorepkos km. 
Nedzingės parap., ir vyras Miš
kinis, Jonas.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi pra
nešti į: Consulate General of 
Lithuania, 41 W. 82nd St. Nevv 
York 24, N. Y.

RUGPIŪČIO-AUCUST 12 D. 1,00 VAL PO PIETŲ
RUOŠIAMA

APREIŠKIMO PARAPIJOS
GEGUŽINE - PIKNIKAS
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