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KARO PAVOJUS BUS DIDŽIAUSIAS 
1953 METAIS Korėja nori išnaudoti San Francisco

Frankfurtas. — Vakarų są
jungininkų žinių tarnyba nuo
lat tiria visus reiškinius, kur 
ir kada gali kilti naujas karas.

Jos išvada, kad 1951 m. le
miamieji įvykiai Europoje dar 
neprasidės, ligi šiol pasitvirti
no. Dabar iš turimų duomenų 
ji sprendžia, kad dar 18 mėne
sių laikotarpy Sovietai dar 
vengs pradėti pasaulinį karą. 
Lemiamais laikomi 1953 metai. 
Jei, Vakarams sustiprinus sa
vo pajėgas, 1953 m. nepavyks 
diplomatiniu keliu pasiekti su
sitarimo su Sovietais, tuomet

K

VLIKas leis laikraitj
Prof. J. Kaminskas savo pa

sikalbėjime su Eltos atstovu 
pareiškė, jog VLIKas yra ga
lutinai nusistatęs leisti savo 
laikraštį. Jis būsiąs žurnalo po
būdžio ir jo paskirtis bus su- 
orientuoti visam pasauly pa
sklidusius lietuvius aktualiais 
klausimais bei nagrinėti svar
besnius jų uždavinius.

Lozoraitis atvyksta 
pas VUK4 tartis

Po paskutiniųjų pasitarimų, 

numatyta, jog tolimesniems 
pasitarimams tarp VLIKo ir jo 
bus susirinkta rugsėjo 10 d. 
Bet paskutiniomis žiniomis St. 
Lozoraitis pas VI.IKą pasita
rimams atvyksta rugsėjo 1 d.

KAINOS LIETUVOJE
Paskutinėmis žiniomis, Lie

tuvoje vidutinės įvairių dalykų 
kainos yra tokios: duonos 1 ki- 
logr. — ’/2 — 2 rublių, o kar
tais pasiekia ir ligi 5 rb., litras 
pieno — 4-5 rb., 10 kiaušinių
— 9 rb., 1 kilogr. lašinių — 20 
rb., avienos 12-15 rb., sviesto 
40-50 rb., degtinės litr. —apie 
50 rb., suknelė — 300 rb., vy
riška eilutė — 1000 rb., dvira
tis 600-750 rb., 1 kw. elektros
— 80 kapeikų.

Fabriko darbininko mėnesi
nis atlyginimas — 300-400 rb.

PABALTIEČIAI RYTl-VI- 
DUKIO EUROPOS KO

MISIJOJ
Paryžius. — Rytų - Vidurio 

Europos Komisijos vykdomasis 
biuras sutiko, kad pabaltieėiai 
vietoj vieno vicepirmininko tu
rėtų du. Iš lietuvių pusės yra 
pasiūlytas toms pareigoms Dr.
S. A. Bačkis.

Pasitarime tarp VT užsienių 
reikalų tarnybos ir Prancūzijo
je esančių Lietuvos diplomatų 
prof. J. Baltrušaitis pakvies
tas būti lietuvių ryšininku su 
tarptautinėmis kultūrinio po
būdžio institucijomis.

UŽ “KLAIDAS” VADOVUS 
IMA Į NAGĄ

Berlynas. — Pasibaigus Ber
lyne komunistinio jaunimo 
kongresui ir net jo metu paaiš
kėjo įvairių to kongreso ren
gimo “klaidų”. Ypač kad dide
lė dalis suvežto jaunimo pasi
rodė esanti neištikima komu
nizmui. Dėl tų “klaidų” da
bar pradėti suiminėti Rytų Vo
kietijos komunistinio jaunimo 
organizacijos pareigūnai.

Ligi šiol tų pareigūnų jau 
suimta kelios dešimtys. Jiems 
keliama byla už “sabotažą.”

jau kils pats didžiausias karo 
pavojus.

Šiuo metu Vakarai stengiasi 
Europoje sudaryti karinę pa
jėgą, kuri ne tik būtų lygi so
vietinei, bet ir prašoktų ją sa
vo ugnies jėga, šarvuočiais, 
lėktuvais ir judrumu.

SIŪLO PAKEISTI IMI 
GRACINIUS NUO

STATUS
H’ashingtonas. — Kongre

sui įteiktas imigracijos nuosta
tų pakeitimo projektas, ku
riuo norima sukliudyti 
įvairiems nusikaltėliams į 
JAV atvykti. Projektą įteikęs 
demokratų senatorius McCar- 
ran nurodė, kad naujieji nuo
statai sudarytų galimybę neį
sileisti įvairių nusikaltėlių ir 
pašalinti iš krašto tuos, kurie 
neteisėtai yra įsigiję pilietybę. 
Nusikaltusiems svetimšaliams 
jais taip pat būtų atimta gali
mybė pilietybę gauti. Ištrėmi
mui nepageidaujamų svetimša
lių, laikas taip pat nebūtų ri
botas, kaip yra numatyta lig
šioliniuose nuostatuose.

SURUSINAMA VENGRUOS

so-
uniformos ir laipsnių

Bodapeštas. — Komunisti
nėj Vengrijos armijoj įvesti 
Sovietų armijos statutai, 
vietinės 
ženklai. Vyriausiu Vengrijos 
armijos vadu paskirtas Sovie
tų gen. Svetajevas. Taip pat 
vengrų armijoj jau oficialiai į- 
vesta ir rusų kalba. Įsakymai 
ateity bus skelbiami ne 
vengrų, bet ir rusų kalba.

tik

SKUBIAUSIAI TURIEUROPA KUO
BŪTI GINKLUOJAMA

VienamVVashingtonas.
kongreso nariui, kuris rūpina
si Europos ginklavimo reika
lais, gen. Eisenhoweris pareiš
kė, jog šio reikalo vilkinimas 
gali sudaryti JAV didžiulį pa
vojų. JAV gamyba turi būti 
didinama, kiek tik įmanoma, 
bei Europa įgalinta priimti 
JAV pagalbą, ir tai be delsimo, 
pareiškė jungtinės Atlanto val
stybių armijos vadas.

Šis Eisenhowerio pareiški
mas buvo perskaitytas senato 
pakomisėj. Toje pat pakomisė
je Eisenhowerio pavaduotojas

LĖKTUVU PABĖGO KETURI
ČEKAI

Coburgas. — Čia amerikie
čių aerodrome nusileido nedi
delis lėktuvas, kuriuo keturi 
čekai — du vyrai ir dvi mote
rys — vėl pabėgo iš anapus 
geležinės uždangos.

PRAŠO LEISTI ŽYDAMS IŠ
EMIGRUOTI

Jeruzalė. — Pasaulinis žydų 
sionistų kongresas priėmė krei
pimąsi į Sovietų Sąjungą, kad 
leistų žydams vykti į Palesti
ną. Taip pat Sovietai ir Rumu- 
ja prašomi paleisti kalinamus 
sionistus ir leisti jiems taip pat 
išvykti į Palestiną.

Sekantis “Darbininko” nu
meris dėl Darbo šventės išeis 
kitą penktadieni — rugsėjo 7 
d.

C* r i£. K i .i U

Tokio. — Dėl tariamo Kae- 
songo bombardavimo, kuriuo 
metu amerikiečiai norėję “nu
žudyti komunistų delegatus,” 
komunistams derybas nutrau
kus, kol kas neaišku, ar jos 
vėl bus atnaujintos. Komunis
tai iškėlė reikalavimą, kad 
Jungt. Tautų karinė vadovybė 
dalyką dar kartą ištirtų ir pri
siimtų dėl to “bombardavimo” 
kaltę. Tuomet jie vėl pradėsią 
derybas. Bet gen. Ridgway sa
vo notoje atsakė, kad tai yra 
aiškus komunistų prasimany
mas, kurio daugiau Jungt. 
Tautų atstovai nebetyrinės, 
nes jis yra jau ištirtas ir išaiš
kintas. Tad dabar priklauso 
nuo komunistų, ar jie derybas 
pradės ar ne.

Korėją nori išnaudoti 
San Francisco

Daugumos stebėtojų nuo
mone, kol kas komunistai de- 

gen. A. M. Gruenther nurodė, 
kad karinė Europos kraštų są
mata pereitais metais pakilo 
75%. Karinis apmokymas pa
ilgintas 35%. Karo gamyba 
yra pakilusi 70% ir kariniai 
daliniai padidėję 40%, o jų ko
vinis pasiruošimas ir pajėgu
mas laikomas padvigubėjusių 
ar net patrigubėjusiu. Bet, ir 
šios pažangos pasiekus, dar 
lieką atlikti daugiau, negu jau 
atlikta.

Kanadoa indėnu kumetiniai Saulė* tokiai”, kuriem* vadovauja Ka
nados jeneralirubernatoriii* Alakaanderia Gubernatorių indėnai Brin

ko savo kilties garbė* vadu.

rybų nepradėsią. Tasai taria
mas “bombardavimas” jų są
moningai buvo pramanytas, 
norint derybas sutrukdyti, kad 
Korėjos klausimą Sovietų dele
gacija galėtų panaudoti San 
Francisco taikos sutarties su 
Japonija pasirašymui sutruk
dyti. Laikoma galimu dalyku, 
kad Sovietai San Francisco 
pareikš, jog tos sutarties be jų 
pasirašymas padarysiąs nebe
išvengiamą trečiąjį pasaulinį 
karą. Taip pat jie bandysią šį 
klausimą susieti su Korėja, 
grasindami, jog Korėjoj karas 
vyks toliau, jei dabar paruoš
toji sutartis bus pasirašyta. 
Laukiama, kad jie pasiūlys už 
šios sutarties atsisakymą Ko
rėjos karo nutraukimą. Bet 
JAV vyriausybė yra įsitikinu
si, kad šis Sovietų manevras 
sutarties pasirašymo negalės 
sutrukdyti.

VfiL BUS VYKDOMI ATO
MINIAI BANDYMAI

Washingtonas. — Atominės 
energijos komisija paskelbė, 
jog artimu laiku Las Vegas, 
Nev., bus įvykdyta vėl eilė ato
minių bandymų. Pastebimą, 
Kad Ger to aTOvmut
spinduliavimas pasireikš ir ki-' 
toes krašto dalyse, bet jis bus 
silpnas ir žmonėms, gyvuliams 
bei augmenijai nepavojingas.

LENKAI ŠNIPINĖJA VAK. 
VOKIETIJOJ

• Frankfurtas. — Lenkų pul- a 
kininkas B. Borowicz, nutrau
kęs ryšius su komunistine 
Lenkija ir paprašęs Vakarų 
Vokietiją prieglaudos teisės, 
suteikė žinių apie lenkų šnipi
nėjimo veiklą Vak. Vokietijoje. 
Borovvicz buvo žvalgybos kari
ninkas ir veikė prie lenkų repa
triacijos komisijos, kuri prieš 
kiek laiko buvo paprašyta iš
vykti. Jo pareiškimu, pernai 
metais uždaryti lenkų konsula
tai ir repatriacijos komisija iš 
tikro buvo šnipinėjimo įstaigos, 
kurios turėjo rinkti karines 
žinias apie Vakarų są junginin
kus ir pačius vokiečius. Su
rinktas žinias jie turėjo per
duoti karinei misijai Berlyne. 
Šnipinėjimo darbe jiems padė
jo vokiečių komunistai.

Kovos fronte
Paskutinėmis dienomis blo

gas oras kliudė platesniu mas
tu veikti Jungt. Tautų oro pa
jėgoms. Bet kad ir mažesniu 
mastu priešo užnugaris tebe
buvo naikinamas. Taip pat į- 
vyko sprausminių naikintuvų 
kovų su priešo naikintuvais. 
Sausumoj vyksta gana smar
kios kovos, ypač viduriniam ir 
rytiniam fronto sektoriuje.

NUO MASARYKO NUŽUDY
MO SANTYKIAI VIS

BLOGĄJĄ

Washingtonas. — Prez. Tru- 
manas priėmė naują Čekoslo
vakijos pasiuntinį Prochazką, 

‘ iš kurio be diplomatinių plony
bių pareikalavo, kad Čekoslo
vakija paleistų už tariamą šni
pinėjimą nuteistą dešimt metų 
kalėti Associated Press kores
pondentą Oatis.
Penkias minutes 

sikalbėjimo metu 
savo paskyrimo
kiančiam Čekoslovakijos atsto
vui nurodė, jog santykiai tarp 
JAV ir Čekoslovakijos “nuo 
Masaryko nužudymo nuolat 
^lagfija ” Prieš Masaryko mir
ti šašlykui, prezidento žo- 
džiais, buvę puikūs.

trukusio pa- 
prezidentas 

raštus įtei-

Demonstracija prieš komu
nistinius žudikas

Prie Baltųjų Rūmų Prochaz- 
ką ištiko dar ir kitas nemalo
numas. Čia buvo susirinkęs bū
rys čekų su plakatais, kuriuo
se buvo įrašyta “Ko ateini kru
vinomis rankomis į laisvą ša
lį?”, “Parodykit Trumanui sa
vo vergų sąrašą”, “Mes norim 
Oatis, o ne Prochazkos” ir pan.

SOVIETŲ SPAUDA PUOLA 
JAV

sa- 
pa- 
ag- 
ko-

Maskva. — Penki svarbiau
sieji Maskvos rytiniai laikraš
čiai įsidėjo beveik tą patį veda
mąjį straipsnį, kuriame puola
mos JAV, kad jos norinčios pa
likti visam laikui Korėjoje 
vo pajėgas, kurios atėjus 
togiam momentui pradėtų 
resiją prieš Sovietus arba 
munistinę Kiniją.

Manoma, kad šiuo straips
niu Sovietai nori pateisinti de
rybų Korėjoje 
Taip pat jis 
tiems 
lams, nes kaip tik dabar So
vietuose ruošiamasi pasirašy
mams rezoliucijos, kuri bus vi
soje Sovietų sąjungoje duota 
gyventojams pasirašyti ir ku
ria bus reikalaudama, kad bū
tų sušaukta “taikai išlaikyti” 
penkių didžiu.ių vaktvhių, į- 
skaitant ir komunistinę Kini
ją, konferencija.

nutraukimą, 
tarnauja ir ki- 

propagandiniams tiks-

BI S MATOMI RADI JO 
PRIIMTI'VAI

Muenchenas. — Po pasiun
timo balionėliais į anapus gele
žinės uždangos atsišaukimu, 
kaip pranešė Crusade for 
Freedom pirm. H. E. Stassen, 
dabar jų pagalba i Čekoslova
kiją, Lenkija ir kitus Sovietų 
satelitų bei okupuotus kraštus 
bus siunčiami maži radi jo pri
imtuvai. Tais priimtuvais gy
ventojai galės girdėti laisvosios 
Europos dalies radijo siųstuvų 
pranešimus.

SIX CENTS

Ambasadorius John Foster Dulles ikair.) ir Valstybės departamen
to VH-esekretorius Oran Rusk <de<) tariasi dėl Japonijos sutarties 
pasirašymo.

KARAS SU SOVIETAIS NEIŠ
VENGIAMAS

sako senatorius McCarran

Washingtonas. — Senat. O’- 
Mahoney po uždaro senato ko
misijos posėdžio spaudos atsto
vams pareiškė, jog JAV jau 
turi daug veiksmingesnius gin
klus, kaip praėjusio karo me
tu vartotieji. Ypač didelė pa
žanga padaryta iš tolo vairuo
jamų sviedinių, lėktuvų ir ato-

NARKOTIKUS GAMINA 
KOMUNISTAI

Milanas. — Italijos sveika
tos komisaras pareiškė, jog 
narkotikų prekyba tarp JAV ir 
Europos yra JAV komunistų 
rankose. Iš jos gautas pelnas 
yra naudojamas komunistų 
veiklai finansuoti. Italų įstai
gų žiniomis, sintetiniai narko
tikai, kurie yra dar pavojin
gesni kaip kokainas, yra gami
nami Rytų Vokietijoj ir per 
Čekoslovakiją, Austriją ir Ita
liją slapta gabenami į JAV. 

• Paryžiuje susirinko Europos ūkio konferencija, kuri ap
svarstys priemones, kaip padidinti Europos ūkio gamybą.

• Prez. Trumano patikėtinis Harriman pareiškė, kad jis yra 
įsitikinęs, jog pavyks dar Iranui ir Anglijai ginčijamais klausi
mais susitarti.

• Honolulu, Havajų salose, FBI suėmė septynis asmenis, ku
rie kaltinami esą komunistų vadovai ir sąmokslo smurtu nuvers
ti JAV vyriausybę dalyviai.

• Franco paleido iš kalėjimo 400 politinių kalinių, paskirda
mas jiems tam tikrą bandomąjį laikotarpį.

• Gen. Eisenhoweris karinės paramos Danijai rėmuose šiomis 
dienomis perdavė penkis amerikietiškus sprausminius lėktuvus.

• Jordanijos karaliaus Abdullah nužudymo byloj šeši kalti
namieji nuteisti mirti. Tarp jų du už akių, kadangi yra pabėgę į 
Egiptą. Keturi teisiamieji buvo išteisinti. Tarp jų ir katalikų ku
nigas J. Ayyard.

• JAV vyriausybė leido skerdykloms mokėti dž perkamus 
gyvulius aukštesnes kainas. Vartotojams galvijų mėsos kainos 
kol kas nebus pakeltos.

• JAV karo pajėgų vadovybė paskelbė, jog rudenį į Vokieti
ją atvyks 7-jo korpuso daliniai. Pagal dabartinį planą, JAV ar
miją Vokietijoj sudarys du korpusai po dvi pėstininkų ir vieną 
šarvuočių divizijas.

• Pasaulio sionistų kongrese nauju sionistų pirmininku iš
rinktas New Yorko rabinas J. Goldstein.

• JAV oro pajėgų Europoje sustiprinti į Angliją atvyko 25 
sprausminiai Sabre kovos lėktuvai.

1

minių ginklų srity.
Greit po to senat. McČ’arran, 

kuris vadovauja priešameriki- 
nę veiklą tiriančiai komisijai, 
pareiškė, kad, jo nuomone, ka
ras su Sovietais yra neišven
giamas. Dėl to kraštas privalo 
saugotis priešų, kurie stengiasi 
jį griauti iš vidaus. Atsakyda
mas į vieną klausimą, senato
rius aiškiai pasakė, jog Sovie
tus jis laiko priešu ir kad JAV 
šiuo metu stovi prieš neišven
giamą visuotinį karą.
VIENA NAKČIA PASAGO 12 
“LIAUDIES POLICININKU"

Berlynas. — Rugpiūčio 28 d. 
naktį į Vakarų Berlyną pabėgo 
12 rytinės Vokietijos zonos po
licininkų, kurie paprašė kaip 
politiniai pabėgėliai prieglau
dos. Tuo būdu jų bėglių skai
čius per rugpiūčio mėn. pasie
kė 94, o nuo metų pradžios 
871.

ŽINIOS
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/ KAS DEDASI LATVIJOJE
(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų bendradarbis Švedijoje)

Rugpiucio 31,1951
1 —=- —--------------------

MOKSLININKAI ŠNIPAI

Švedų dienraštis “Dagens 
Nyheter” rugp. 21 d. pradėjo 
spausdinti seriją straipsnių a- 
pie Pabaltijo surusinimą. Es- 

. stams buvo skirti trys straips
niai. šiandien buvo pagerbti 
latviai. Straipsnis, rodos, bene 
paskutinis.

Kas gi dabar vyksta Latvi
joje po paskutiniųjų septvnerių 
metų sovietinės okupaciios ir 
rusų teroro .’ O gi taip, kaip ir 
Lietuvoje, ką mes lietuviškos 
spaudos skiltyse nuolat užtin
kame. 98% visos dirbamos že
mės ploto priklauso kolcho
zams. Reformą tebuvo galima 
pravesti tik pirma deportavus 
mases žmonių ir išvalius pa
čius komunistų lizdus. 1949 m. 
per kovo mėnesį buvo deoor- 
tuota 70.000 latvių, didžioji 
dalis buvo ūkininkai, o balan
džio mėn. jau radijas paskel
bė, kad sukurta 1.000 kolcho
zų. Pradžioje kolchozai buvo 
maži, 1950 m. pavasarį buvo 
4.615 kolūkių krašte, bet pas
kui tie maži kolūkėliai buvo 
jungiami ir š. m. rugpiūčio 
mėn. jų teliko tik 1.500. Kai 
kurie jų siekia net ligi 6.000 
ha. Beveik visas darbas kolū
kiuose atliekamas moterų, nes 
vyrai arba deportuoti, arba a- 
restuoti, arba pabėgę, arba, 
pagaliau, vergauja miestų pra
monėje. Ir patys sunkieji dar
bai gula ant moterų, senelių ir 
vaikų pečių. Spauda ir radijas 
nuolat skundžiasi, kad maža 
darbo jėgos. Kad motinos galė
tų eiti į darbą, įrengiami vaikų 
darželiai, kur vaikai ištisomis 
savaitėmis laikomi ir dieną ir 
naktį. Kur tokių darželių nėra, 
motinos turi paiikti vaikus be 
jokios globos.

Savo mašinų kolchozams ne
užtenka, jų reikia skolintis iš 
valstybinių mašinų bei trakto
rių centrų, kurie taip pat vos., 
tik vieną kitą vartoti tinkamą 
mašiną ar traktorių teturi. Pa
tys latviai nė šapalėlio nepake
lia tokioms aplinkybėms nuga
lėti. Jie dirba kuo mažiausiai 
ir kuo lėčiausiai. Jie mėgina iš
gyventi iš tų mažų daržų (apie
0.15 ha), kuriais jie gali as
meniškai naudotis. Latvijos že
mės ūkis visai pakirstas. Prieš 
karą Latvija buvo šeštoje vie
toje kaip sviesto eksportierius, 
o dabar gi sviestas Latvijoje y- 
ra retenybė ir prabanga, o 
galvijai stimpa iš bado. Pava
sarį per radiją buvo mokoma, 
kaip reikia rinkti jaunas pušų 
metūges ir jomis šerti gyvu
lius. Šienas ir šiaudai buvo 
saugomi rusų kareivių, prie 
kiekvieno šier.o kupsto stovėjo 
po ginkluotą sargybinį. Užbai
gus penkmetį, pasirodė, kad

pusė dirbamos žemės pūdy- 
mauja. Oficialiai pranešama, 
kad tuos plotus reikią pirma iš
valyti ir išdrenuot!.
Dalis fabrikų ir Rygos uostas 

buvo po karo atstatyti, panau
dojant vokiečius belaisvius. Vi
sa gamyba eina į Rusiją, ypač 
į Volgos ir Dono sritis.

Miškas kertamas žiemą. Kir
timas privalomas visiems. Rąs
tai, sunkvežimiais nugabenami 
ligi kolchozų centrų. Juos iš
krauna moterys ir vaikai. Dar
bas prasideda 6 vai ryto ir tę
siasi ligi 22 v. vakaro. Kai su
temsta, uždegami laužai, kad 
žmonės nors kiek matytų dirb
ti. Darbininkai neturi laiko net 
šlapių drabužių pasikeisti.

Kadangi visas miškas ir me
džio dirbiniai išgabenami į 
Rusiją, tai namų statybai ir 
remontui rąstų nelieka. Žmo
nės raginami statytis namus iš 
molio, arba iš “nedegtų plytų” 
pagal komunistinį žodyną.

Kurortuose Rygos pakrašty 
vieši tik rusai. Laikraščiai skel
bia svečius iš tolimojo Sibiro 
— iš Magadano, Sachalino bei 
Murmansko. Ventspilio ir Lie
pojos uostai paversti laivyno ir 
povandeninių laivų bazėmis. 
Visas t5r30 km. pakraštys yra 
aptvertas ir latviams ten be 
specialių leidimų nevalia rody
tis. Pakrančių žvejai išgabenti 
į Ramiojo vandenyno bei Kas
pijos jūros pakraščius.

Organizuoto bei ginkluoto 
partizanų veikimo Latvijoje 
nebėra, kolektyvizacija jį išar
dė. Tačiau didesnis pavojus en
gėjams yra tautos pasyvinis 
pasipriešinimas. Tarp kitko bu
vo mėginta suorganizouti ne
legalius studentų sambūrius, 
bet jie po kelių mėnesių buvo 
žiauriai likviduoti. Už dainavi
mą latviškų dainų ir apskal- 
įvmą Lenino ir Stalino portre
tų studentai ir jų namiškiai bu
vo areštuoti ir ištremti į Sibi
rą.

Nors jaunimas ir Stalino 
dvasioje auklėjamas, tačiau 
tautinė dvasia mokyklose nėra 
mirus. Jaunimui suskaldyti, jis 
raginamas tęsti studijas Lenin
grado ir Maskvos universite
tuose. Nežiūrint didelės propa
gandos žadamų perspektyvų, iš 
1000 naujai įstojusių vos 67 
savu noru užsirašė vykti. Rei
kėjo griebtis prievartos. Rygos 
radijas ką tik pranešė, kad 
pirmasis transportas su 300 
studentų jau išvyko iš Rygos. 
Jaunimas, baigęs technikos 
mokslus, tuoj išsiunčiamas dar
bams į Rusiją.

DARBININKAS
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Kariniai pratimai. Viršuje — parašiutininkai leidttąai “priešo" užnugaryje (Fort Bragg, X. C.) Apačioje 
— tankai-amfibijos keliasi j krauta, ‘priešo” užimta (Virginia Beacb, Va.).

Žinios iš Lietuvos
LIETUVOJ KOMUNISTAI 

SILPNIAUSI
“Stuttgarter Nachrichten” 

No. 166 komentuodamas baltų 
rodomą Sovietams pasiprieši
nimą, drauge su šveicarų laik
raščiais pažymi, kad Lietuvoje 
kom. partijos padėtis yra dar 
kritiškesnė nei Latvijoj. Lietu
voj kom. partijoj tėra vos 24.- 
000 narių, arba vos 0,8 proc. 
visų gyventojų Tai yra pats 
mažiausias partijos narių skai
čius bet kuriame Sovietų'val
domam krašte, tiek pačioj Sov. 
Sąjungoj, tiek už jos ribų, pa
brėžia dienraštis. Be to, ir prie 
tų pačių dar reikia priskirti 
“Pravdos” 1949 m. atvirai pri
pažintus kelis tūkstančius kom. 
p. narių 1945 m. iš Rusijos im
portuotų, užimti svarbių vietų 
Lietuvoje. Latvijoje kom. par9 
tija turi tik 31.213 narių, arba 
1,5 proc. Tiek jų c. komiteto 
sekr. Pelše “Cinoj”, tiek Ry
gos miesto part. sekr. Noviko
vas konstatavo, kad “ideologi
nis darbas mokyklose ir un-tę” 
yra tiesiog skandalingas. Esti
joj nuo 1950 m. Taline nebuvo 
priimtas į partiją nė vienas 
vienintelis darbininkas, parti
jos narių 88 proc. sudaro tik 
įvairūs pareigūnai ir valdinin
kai. Net tokioj Lenkijoj ir Ru
munijoj narių skaičius tesuda

ro vos 3 proc., Čekoslovakijoj, nijoj, antra — S. Transilvani- 
Vengrijoj ir Bulgarijoj — po joj. Vienai vadovauja buv. kar. 
7 proc. Visa tai rodo, kaip kad Mykolo adjutantas gen. De- 
pažymi dienraštis, jog kraštų maceanu, kitai, — gen. Kome-
ųž gel. uždangos, o ypač Pabal
tijo valstybių Sovietams su- 
bolševikinti toli gražu nevyk
sta taip, kaip kaip jie norėtų, 
arba kaip kad jie giriasi tiesą 
iškraipančioj savo spaudoj.

GYVIJA PĄRTIZANŲ 
VEIKLA

Poznanėj "Kurjer
Wielkopolska” praneša, kad 
prie Wartos esančiame Lands- 
bergo mieste lenkų milicija ke
lis kartus susišaudė su lenkų 
pogr. armijos nariais, kurie 
norėjo išvogti lenkų “suvieny
tos darbininkų į^urtijos” narių 
sąrašus. Tarp rpilicijos ir tų 
“banditų” įvyko rankinių gra
natų dvikovė. Vis dėlto 2 iš 
“banditų” pavyko pabėgti. Tai 
jau penkta iš eilės 
įvykusi tos rūšies “ran
kinių granatų dvikovė”. Prie 
Poznanės partizanai užpuolė iš 
Vokietijos Rytų zonos ėjusį 
traukinį su “cukraus reparaci
jomis”, nukovė sovietus, jo pa
lydovus ir cukrų padalino tarp 
lenkų ūkininkų Smarkiai veik
ti ėmė ir rumunų partizanai. 
Jų yra dvi grupės: viena iš jų 
gyviau pasireiškia Vid. Rumu- 

lijus Dragalinas. Moldavijos 
kalnuose padažnėjo susidūri
mų su policija. Po sėkmingo 
užpuolimo traukinių tarp Sal- 
vu ir Visavu Sovietų aviacija 
net bombomis apmėtė sukilė
lių įsitvirtinimus kalnuose. Y- 
pač budriai saugojami naftos 
laukai, nes ten taip pat padaž- 

koslovakijoj už palaikymą par
tizanų ir “sabotažą” sušaudyti 
2 kat kunigai ir 5 “buožės”.
Buv. Vlasovo armijos majoras 
Gregor Vačenko Frankfurte 
painformavo spaudą, kad tarp 
Uralo ir Vislos šiuo metu vei
kia 1,2 mil. antisovietinių par
tizanų

NEPASITENKINIMAS UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS 

DIDĖJA
Neapsitenkinimas Sovietais 

kraštuose už geležinės uždan
gos vis didėja. Varšuvoj liepos 
31 d. į kaltinamųjų suolą buvo 
pasodinti 8 aukšti karininkai, 
iš jų 4 generolai, o Bulgarijoj, 
jugoslavų “Borba” žiniomis, 
buvo suimti vėl 2 generolai — 
už norą palaikyti brolybę tarp

Paryžiuje leidžiamas “Tarp
tautinės politikos informaci
jos” žurnalas skelbia, kad yra 
įsteigta “Pasaulinė mokslo 
darbininkų federacija”. Ta 
naujoji “mokslininkų” organi
zacija neseniai buvo sušaukusi 
pirmą slaptą konferenciją Pa
ryžiuje. Posėdžiai buvo slapti, 
bet Paryžiaus'laikraščiams pa
vyko gauti pasitarimų duome
nis. Pirmininku buvo Joliot- 
Curie, Stalino “taikos premi
jos” laimėtojas. Jis prieš kiek 
laiko buvo pašalintas iš pran
cūzų atominės komisijos. Kon
ferencijoje jis pareiškė, kad 
“Pasaulinės mokslo darbinin
kų federacijos” tikslai yra dž- 
megsti artimesnius tarptauti
nius ryšius ir keistis žiniomis; 
įtraukti mokslininkus į komu
nistų valdomą “Pasaulinę pro- 

jugoslavų ir bulgarų. Mask
vos “Pravda” ir kt. laikraščiai 
laiko padėtį Bulgarijoje dar 
rimtesne. Str. "Gyvačių lizdas” 
Maskva aiškina, kad Bulgari
joj Kostovo šalininkai stengiasi 
padėtį išnaudoti agitacijai prieš 
Sovietus. Net pats kommformo 
organas, užsipuolęs bulgarų 
kom. partijos c. komitetą, pa
dėtį įvertina kaip “naują Tito 
precedentą”. Iš Molotovo Var
šuvoj padaryto pareiškimo aiš
kėja, kad greičiausiai valymą 
Bulgarijoj pravesti Maskva im
sis pati ir tuo pretekstu pasiųs 
ten dar daugiau raudonarmie
čių, idant jie “apsaugotų kraš
tą nuo galimo Tito užpuoli
mo.”

NAUJAKURIŲ IR NEW YORKO VAJAUS VAKARO 
RĖMĖJŲ DĖMESIUI!

Didžiojo New Yorko Tremtinių Pagalbos Vajaus Komitetas 
nutarė spalio 7 dienos leidžiamame specialiame koncerto leidiny
je ypatingai atsižvelgti į lietuvius naujakurius, kurie norėtų pa
reikšti padėkas savo kvietėjams. Todėl nustatyta 4 dot kaina 
tokioms padėkoms, kurios užimtų nedaugiau kaip 1/8 leidinio 
poslapio.

Atsiuntę vieną dolerį, skaitysis vakaro rėmėjais (booster) ir 
jų pavardės taip pat bus paskelbtos tame leidinyje.

Iškirpkite šią atkarpą, užpildykite ją ir su 4 dol. pinigais, 
čekiu ar money orderiu (vakaro rėmėjai — 1 doleriu) siųskite 
šiuo adresu: New Yorko Tremtinių Pagalbos Vajaus Komitetas, 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Prašau patalpinti mano padėką kvietėjui:

Naujakurio vardas ir pavarde

Adresas

Kvietėjo vardas ir pavardė

Adresas 

Vakaro rėmėjo vardas, pavardė

fesinių .sąjungų federaciją”; 
kreipti mokslo tyrimus “taikos 
tikslams” ir boikotuoti dar
bus, kurie skiriami karui, iš
skyrus “taikią” Sovietų Są
jungą.

Vadinasi, prisidengdama ne
kaltu šūkiu “Mokslas taikai, o 
ne karui”, ji užsimojusi griauti 
demokratinių kraštų gynybos 
pastangas ir šnipinėti Sovietų 
Sąjungos naudai.

Be to, kaip Paryžiaus spauda 
praneša, ta komunistinė orga
nizacija sudarė specialią komi
siją, kuriai skirtas uždavinys 
brautis į mokslinių tyrinėjimų 
įstaigas Amerikoje, Anglijoje, 
Prancūzijoje, šiai komisijai pa
siėmė vadovauti Joliot-Curie.

Pritraukti tam “darbui” 
mokslininkai J. D. Bernai ir J. 
G. Crovvther, prancūzų Car- 
dan, Guastalla ir Biųuard, taip 
pat trys amerikiečiai, kurių 
pavardės neskelbiamos. Viena
me jų posėdyje dalyvavo Mas
kvos atstovas Beriozinas. Jis 
įsakė amerikiečių atstovams 
palaikyti ryšį “Mokslo dar- 
binink. sąjungos” Amerikoj su 
unijomis, kurios buvo išmestos 
iš CIO, tačiau nesikišti į politi
ką, kad kas neįtartų. Patarta 
dengtis tiktai “moksline ir eko
nomine” veikla, pavyzdžiui, 
reikalauti pakelti “mokslo dar
bininkų” atlyginimą.

Gera tai visa žinoti ir laiku 
pasisaugoti nuo šių maskvinių 
“mokslininkų.” Ž. Vr.
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Rugsėjo 3 d., Darbo šventoje (Ųabor day) visi vykstame į

NEPAPRASTĄ PIKNIKĄ
rengiamą BROCKTONE, Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų vienuolyno sodyboje

10, 30 vai. iškilmingos pamaldos
12 vai. šilti lietuviški pietūs 
Fo pietų: vaikų pievelė

žaidimai 
dainos 

sportas
Šokiai, grojant Al Stevens orkestrai

I

ŲUuradžuu ir gorinsi 
kaip visada I

DOVANŲ gaus skaitlingiausia šeima. 
Kita dovana yra skiriama 

iš toliausiai atvykusiai šeimai

<
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Iii ’ III
Pelnas skiriamas senelių prieglaudos Įrengimui užbaigti

Visiems pasakykime: ŠIS PIKNIKAS YRA LIETUVIŠKOS ŠEIMOS PIKNIKAS 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys ir jy rėmėjai laukia svečiy iš VISOS NAUJOSIOS ANGLIJOS 

DARBO ŠVENTĘ VISI PRALEISIME BROCKTONE!%
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DARBO ŠVENTE
Kai kalbame apie Darbo šventę, atrodo, tarsi sau prieštarau

jame: dirbdamas žmogus nešvenčia, o švęsdamas nedirba. Sek
madienio irgi nevadiname nei Darbo švente nei Darbo diena. 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse tas vardas taikomas pirmajam 
rugsėjo pirmadieniui — šiokiai dienai. Jei ji išskiriama iš kitų 
darbo dienų ir jai suteikiamas šventės pobūdis, tai ji turi giles
nę prasmę ,negu iš paviršiaus atrodo.

Kiekviena šventė mena kurį nors aukštesnį tikslą, kurio sie
kiama. Darbo švente siekiama pabrėžti darbo kilnumas ir žmo
nių broliškumas. Žmogus turi dirbti, kad galėtų gyventi. Bendras 
darbas reikalauja sutarti ir įvertinti kitą žmogų. Tai jo brolis, 
skirtas žemėje drauge triūsti, kad tuo savo triūsu pasiektų Die
vo skirtą jam uždavinį: ateitų pas Jį po visų darbų. Jei tas tikslas 
išleidžiamas iš akių, tai darbo našta žmogui gali pasidaryti labai 
sunki, o darbo santykiai ir sąlygos — kietos ir neteisingos.

Naujaisiais laikais žmonės ir pradėjo dusti po darbo našta, 
nes jie pametė iš akių aną pagrindinį darbo tikslą. Daug kam at
rodė, jog žmogus dirba tik tam, kad galėtų save išlaikyti, bet ku
riam tikslui, jam pasidarė neaišku. Aišku tebuvo, kad reikia 
daug turto įsigyti. Kas jo pakankamai užsivarė, kitus tuo turtu 
prispaudė, kad taptų dar turtingesnis. Darbas, kuris žmones tu
rėjo ir turi jungti, suskaldė ir vienus sukėlė prieš kitus: darbda
vius ir darbininkus. Numestas buvo į šalį ir teisingumas ir žmo
niškumas. Neteisinga buvo ir tebėra, kai vieni aprėpia daug, o ki
tiems nieko nelieka. Nežmoniška, kad ta kova išvirsta į plėšriųjų 
gyvulių rietenas. Ar žmogus yra tam, kad taip elgtųsi ir tvarky
tus!. Atsakymą duoda dvi Darbo šventės, bet kiekviena kitokį.

Europoje yra žinoma gegužės pirmoji. Ji turi revoliucinį po
būdį, nes yra kilusi iš klasių kovos. Komunizmas ją pavertė ker
što ir neapykantos diena. Kadangi neapykanta nieko gero neku
ria, tai Sovietų Sąjungoje atnešta žmonėms vergija, o ne išsilais
vinimas. Susikūrė ir nauja raudonosios buržuazijos klasė. Viskas 
apsisuko kitu galu, nes sumindžiotas ir teisingumas ir žmonišku
mas. Darbo klausimo komunizmas neišsprendė. Jis žmones pada
rė darbo vergais, kurie gniūžta po katorgine darbo našta.

Amerika yra nuėjusi kitu keliu. Čia Darbo šventė, arba va
dinamoji Darbo diena, išaugo ne iš keršto ar pagiežos, o iš pasi
tenkinimo darbo vaisiais. Tai rudeny šventė, artima Padėkos die
nai. Ji žiūri daugiau to, kas darbu laimima, o ne griaunama. Tie
sa ,darbo santykiuose ne viskas dar tvarkoje, bet nestinga noro 
siekti vis geresnio. Daugiau paisoma to, kad žmogus galėtų gerai 
uždirbti ir gerai pragyventi. Geresnė socialinė tvarka tam gali, 
be abejo, daug padėti, bet be paties žmogaus triūso nieko gero 
nesiras. Darbas ir žmogaus nuoširdumas čia daugiausia lemia. 
Tai ir prisimenama Darbo šventėje. O tikintieji su tuo jungia dar 
ir aukštesnį žmogui skirtą tikslą.

Neseniai šiame laikrašty te
ko pareikšti mintį, kad palik
dami DP stovyklas tremtiniai 
paliko taip pat paskutinę gali
mybę turėti savo tikrą tauti
nę mokyklą. Iš kitų pasisaky
mų, atrodo, lyg ir reiškiama a- 
bejonių dėl to dalyko. Kai ku
riems broliams lietuviams, iš
augusiems šio krašto aplinky
bėse, atrodo, kad ir čia galima 
turėti gerą lietuvišką mokyk
lą. Deja, ne visai taip yra. Visi 
emigraciniai kraštai turi įsta
tymus, kurie jiems padeda iš 
visokiausių kraštų suvažiavu
sius žmones suliedinti ir suvie
nodinti. Užtat visi europiečių 
kolonizuotų kraštų įstatvmai 
leidžia mokyklas tik su dėsto
ma valstybine kalba. JAV įsta
tymai numato galimybę dėsty
ti mokykloje bet 
kuria, kalba, jei to no
ri atitinkamas skaičius vaikų. 
Tokiu būdu šiame krašte yra 
galimybė valdžios leistose ir 
net valdžios išlaikomose mo
kyklose turėti lietuvių kalbos 
pamokas.

Tačiau toji galimybė ne vi
sada reikiamai išnaudojama. 
Be to, ir tokios pamokos gali 
patenkinti tik dalį mūsų sieki
mų. O tokios lietuviškos mo
kyklos, kokios norėtume, ir šio 
krašto aplinkybėse suorgani- 
zuot negalime. Daugely Europ. 
kraštų vadinamos tautinės ma
žumos yra kitaip traktuoja
mos — jos turi realią teisę tu
rėti mokyklas sava kalba ir tos 
mokyklos yra valdžios pripa
žįstamos. Sakysime, Nepri
klausomoje Lietuvoje šalia lie
tuviškų mokyklų buvo ir to
kių, kuriose visi dalykai buvo 
dėstomi žydų, lenkų, rusų arba 
vokiečių kalbomis. Tose mo

Mūsų švietimo problema
kyklose turėjo būti, aišku, mo
koma ir lietuvių kalbos.

DP stovyklose UNRRA, pas
kui IRO vadovybės taip pat lei
do turėti mokyklas, kuriose vi
si dalykai buvo dėstomi gim
tąja kalba, o anglų ar prancū
zų kalbos buvo einamos kaip 
atskiri dėstomi dalykai. Pana
šių galimybių čia neturime ir 
neturėsime, nors teoretiškai ir 
kitaip atrodytų. Tat tenka ieš
koti būdų savo tautinius intere
sus tenkinti esamų galimybių 
ribose.

Taip pat tenka skaitytis dar 
su kitais Amerikos mokyklos 
skirtingumais. Sakysime, čia 
švietimas decentralizuotas. Fe
deralinė valdžia neturi jokios 
švietimą organizuojančios bei 
kontroliuojančios institucijos. 
Atskirų valstybių valdžios taip 
pat ne visur turi vienodos įta
kos į mokyklų gyvenimą. Tuo 
pačiu 
mūsų 
Jos, 
mos nuo atitinkamų valstybių 
bei vvskuniių institucijų, o sa
vo lietuviškiems reikalams ten
kinti jos neturėjo ir neturi jo
kios praktiškame gyvenime 
reikšmės turinčios institucijos. 
Visi klausimai sprendžiami vie
toje ir viskas pareina nuo vie
tinių tų mokyklų laikytojų.

Atvykus didesniam tremti
nių skaičiui ir atsivežus mo
kyklinio amžiaus vaikų, iškilo 
gyvas reikalas ieškoti galimy
bių tęsti jiems lietuviškųjų da
lykų dėstymą. Praktiškai tai 
išsisprendė beveik visur pana
šiai — pradėjo veikti šeštadie
ninės mokyklos. Tačiau dabar

pavyzdžiu susikūrė ir 
parapijinės mokvklos. 

be abejo, yra priklauso-

K. MOCKUS

praėjo jau gerų pora metų, o 
negalime pasakyti, kad ir tos 
mokyklos būtų pasiekusios pa
tenkinamų darbo galimybių. Iš 
tremties atvykę mokytojai di
delėj daugumoj turėjo įsi
traukti į nelengvą fizinį darbą 
ir ne visi gali net ir šeštadie
niais ateiti į mokyklą. Tie, ku
rie ateina šeštadieniais, būna 
išvargę po savaitės darbo ir ne 
visada pajėgia dėstyti taip, 
kaip tai turėtų būti normaliose 
aplinkybėje. Lietuviškoji vi
suomenė daug kur ligi šiol ne
pajėgė tokiems žmonėms su
rasti už darbą net ir minima
laus atlyginimo. Pačios šešta
dieninės mokyklos kiekvienoje 
vietoje veikė savarankiškai — 
joks centrinis švietimo orga
nas ligi šiol nesukurtas.
Tačiau gyvenimas reikalauja 
skubių žygių, jei nenorime, kad 
į šį kraštą atvežti patys gy- 
viausieji lietuvybės žiedai pra
dėtų vysti ir nykti. Turint lig
šiolinį patyrimą ir žvelgiant į 
naujuosius b e si a r tinančius 
mokslo metus, tenka ieškoti 
būdų tobulinti savąjį švietimą. 
Yra reikalas tuojau sudaryti iš 
tikrų pedagogų veiklų ir pajė
gų centrinį švietimo organą, 
kurio uždavinys būtų: 1. sure
gistruoti veikiančias visas lie
tuvių laikomas mokyklas: 2. 
tuojau įsteigti jas ten. kur jų 
dar nėra; 3. sudaryti šio meto 
sąlygoms tinkamas programas; 
4. pasirūpinti, kad visur litua
nistikos dalykus dėstytų tam 
darbui pasirengusieji: 5. pada-

ryti įtakos į vietos lietuviškąją 
visuomenę, kad dirbantiems to
se mokyklose mokytojams bū
tų bent minimaliai už jų darbą 
atlyginama.

Visa tai yra įmanoma pada
ryti. Reikia tik patobulinti or
ganizacinį ryšį ir pažadinti at
sakomybės jausmą, šalia orga
nizacinių bei pedagoginės prie
žiūros uždavinių centrinės švie
timo vadovybės prievolė būtų 
pasirūpinti vadovėliais mūsų 
mokykloms. Atsivežtos iš Vo
kietijos atsargos baigiasi. Ypač 
tai jaučiama pirmuosiuose sky
riuose. Vaikų mūsų mokykloje 
nėra tiek, kad privatiems lei
dėjams apsimokėtų vadovėlius 
leisti. Tat tenka organizuoti 
vadovėlių leidimą visuomeninu 
lėšų pagalba, ir tai reikia da
ryti tuojau.

Kai kalbame apie lietuviškas 
mokyklas, pirmoj eilei, be abe
jo, turime galvoj pradžios mo
kyklas. Tačiau neturime išleis
ti iš akių ir viduriniu bei aukš
tųjų mokyklų. Didesniuose 
centruose reikėtų ieškoti būdų 
sukurti lietuvių vedamas vidu
rines mokyklas ir turimuių lie
tuviškąjį lygį pakelti, 
ir apylinkėse įsikūrė 
delis naujų ateivių

Čikagn;e 
gana di- 
skaičius.

Ten esama lietuvių vedamos 
mokyklos mergaitėms, kurioje 
sustiprinus lituanistikos daly
kų dėstymą, galėtų tilpti ne
mažas skaičius mūsų mergai
čių. Tačiau berniukams aukš
tesnę mokyklą turime tik 
Tompson, Conn. Toji mokykla 
savo pasiryžimais teikia dau
giau vilčių, tačiau geografiškai 
ji yra ne visiems vienodai ge
rai prieinama. Bent 
goję reikėtų ieškoti 
kurti berniukams 
mokyklą. Tuo tarpu
gą mėgino užkišti veikiančioji 
šeštadieninė vid. mokykla

iau čika- 
būdų su- 
aukštesnę 
ten spra-

Labai rimtą dėmesį turime 
atkreipti į pastangas suorgani
zuoti lituanistikos institutą. 
Kadangi į vieną vieta nesuva
žiuosime, o žmonių turime, ne
reikėtų vengti steigti tokius in
stitutus net keliose vietose ir 
traukti į juos ne tik iš tremties 
atvykusius, bet ir šiame kraš
te išaugusius.

Prie geriausių mūsų pastan
gų vistiek turėsime vargo su 
savo mokyklomis. Daug kur 
jos gali ir nepatenkinti mūsų 
lūkesčių. Tačiau neturime nu
leisti rankų ir pasitenkinti vien 
savo vargo mokyklų kritika. 
Visas spragas, kurių neistenes 
užpildyti mokykla, tėvai turi 
rasti galimybių užpildyti jas 
namie.

Mirė lietuvių bičiulis
15 d., Princeton, 
prof. Harold H.

irprie

Rugpiūčio 
N. J. mirė 
Bender, sulaukęs 69 m. ir iš- 
profesoriavęs tame universite
te 41 metus. 17 metų jis buvo 
Rylų kalbų ir literatūros fa
kulteto dekanas. Jis buvo taip 
pat vyriausias etmologas ant
ros “Webster’s International 
Dictionary” laidos. Su savo 
štabu yra ištyręs 550.000 žo
džių kilme. Studijavęs buvo 
Karaliaučiaus universitete.

Kaip kalbininkas buvo pami
lęs lietuvių kalbą ir tauta. Pa
rašė, o universitetas išleido, 
LITHUANIAN ETYMOLOGI- 
CAL TNDEX. Tuo reikalu susi
rašinėjo su nrof, K Būga. Kai 
prof. Būga parašė i’ga to jo 
veikalo recenziją - kritiką ir 
pasiuntė rim korektūros kopi
jas, tai velionis (1921 m.) per
siuntė Pranui Galini’ii, tuo lai
ku dar larkiusiam Boston La- 
tin High School (dabar filozo- 
fijos daktaras) tą K. Būgos 
mokslini straipsnį išversti į 
anglų kalbą. Tuo vertimu įsi
teikęs, P. Galinis vėliau turė.io 
progos lankyti Princetono uni
versitetą ir ten įsigyti chemi
jos magistro laipsnį. Jis dažnai

lankėsi profesoriaus namuose. 
Taip pat velionies globojamas 
Jonas Rimavičius - Ravmond 
turė.io progos įsigyti Princeto- 
ne filozofijos daktaro laipsnį. 
(Rimavičius yra dėstęs kalbas 
Columbijos, Maria napalio ir 
kitose kolegijose. Dabar jau 
miręs).

Prof. Bender savo privačia
me knygyne turėjo turtingą 
lietuvišką skyrių su gausia li
tuanistine medžiaga.

Po pirmojo Pasaulinio karo, 
Lietuvai kovojant dėl savo ne
priklausomybės. prof Bender 
paruošė peticiją, kurioje buvo 
nurodyta, kodėl Lietuva turi 
būti atkurta. Parašu lis surin
ko kelias dešimt’s žvm’n pro
fesorių ir natei’-ė savo bingu
siam kolegai Princetone o tuo 
laiku Amerikos prezidentui 
Woodrow Wilsonui.

Lietuvos vyriausybė yra ap
dovanojusi velionį Gedimino 
ordinu. Tą dovaną, matyti, 
profesorius labai vertino, nes 
tas faktas atžymėtas jo trum
poje biografijoje “Who’s Who 
in America”. Paliko žmoną ir 
sūnų, Valst. Departamento pa
reigūną, ir du vaikaičiu. A. J.

ANDRE MAUROIS

PIRMAS - 
PLANETINIS 
- KARAS

Istorijos nuotrupa, paskelbta Timbuktu
4 universiteto 2025 metais

“Sutarta”, pasakė Rouvray. “Nors tai nesąmonė, 
kvailas daiktas, bet gal būt tai vienintelė priemonė 
civilizacijai gelbėti.”

Man buvo įsakyta tuojau sukviesti prie telefotofo- 
no visus direktorius posėdžio ir apie tai painformuoti 
radijo tinklo policiją (“Bruno memuarai” III t. 160- 
164 p.).

Spaudos karas 
su mėnuliu

Nors buvo pasiremta psichologijos mokslu, pada
riusiu didelę pažangą, vis dėlto sunku buvo gerai įsi
jausti į sąjūdį, sukeltą prieš mėnulį 1988 metais. Ta
čiau mus stebina išradingumas ir metodai, kurie buvo 
tai kovai panaudoti. Ji buvo vedama pagal planą, pri
imtą Rouvray ir Douglas jau minėto pasikalbėjimo 
metu. Buvo užbrėžti trys tos kovos tarpsniai:

a) sukelti baimę ir įsitikinimą, kad vyksta kažkas 
paslaptingo ir žemei žalingo;

b) įrodyti, kad nepaprasti reiškiniai sukeliami 
veikiančios jėgos, kurią reikia gerai ištirt:

c) aiškiai apibrėžti priešą ir sukelti kovą su mė
nuliu. (Žiūr. Andre Dubois “Karas su mėnuliu”, Pary
žius 2002).

Pasekmės šito plano buvo labai sėkmingos. Jau po 
mėnesio, kai tik pradėta spaudoje pulti mėnulis, nea
pykanta prieš jį išsiskleidė į visas žemės rutulio tau
tas. Visi W.N.A. laikraščiai, niekam neprieštaraujant, 
pirmojo puslapio viršuje stambiomis raidėmis užrašė 
ir nuolat kartojo šūkį:

ŽEMES GYVENTOJAI, VIENYKITĖS!

Kivirčiai dėl vėjo dingo, tarsi kokio stebuklo pa
liesti. Nežymios intrygos pradžioje tebuvo mezgamos 
kai kurių piniguočių, kurie paviduliavo kitiems pelno ir 
norėjo savo krašto reikalus pasukti tik asmeniškam la
bui. Tačiau ir jie greitai buvo priblokšti pasaulinio pa
triotizmo. Juos apšaukė išdavikais ir kenkėjais. Nema
tydami kitos išeities, jie buvo priversti sudaryti Pasau
linę Vėjo Bendrovę, į kurią įsijungė ir prancūzų “Pa
satas” ir britų Monsum Co. Tuo tarpu Ventoux kalnas, 
dėl kurio kitados buvo taip aštriai piautasi, atiteko 
tarptautinės komisijos priežiūrai. Net generaliniai 
štabai, liepos mėn. dar rengę slaptus planus tarpusavio 
skerdynėms, suskato galvoti, kaip čia susijungti bend
rai kovai. Tam reikalui atvykusi į Berlyną kinų kari
nė komisija buvo nepaprastai džiaugsmingai pasitikta. 
Ją apsupo gausi minia, išsiliejusi į Unter den Linden 
alėją, ir lydėdama giedojo “Pagiežos giesmę mėnuliui”. 
Japonijoje daug kas pasidarė harakiri: tai buvo protes
to ženklas, kad nesiimama keršto nuplauti žemės gy
ventojams padarytai gėdai. Londone ta karo beprotys
tė pasireiškė dar keisčiau. Ten teatruose, gatvėse ir 
namuose visi — vyrai, moterys ir vaikai — be atlygio 
dainavo: “O mėnulio žmogau, liaukis mus kibinęs, 
liaukis kibinęs! Nustok, sustok!”

Jungtinėse Amerikos Valstybėse atsirado tik du 
senatoriai, draugiški mėnuliui. Jie kėlė kongrese įsiu
tusią opoziciją, bet niekas jų nepaisė. Kongresas nuta
rė paskirti šimtą milijonų dolerių tam, kas suras būdą 
paskleisti mėnulyje įspėjamąjį atsišaukimą, o jei tai 
negalima — išras ginklą atkeršyti.

Ben Tabričio laikysena
Ben Tabritis, Makarešo universiteto gamtos moks

lų dekanas ir vėjo akumuliatoriaus išradėjas, dar tik 
prasidėjus kiršinimui prieš mėnulį, W.N.A. laikraščiuo
se paskelbė įdomų savo straipsnį. Skelbė juos ir kiti 
mokslininkai, turėję asmeniškas pažintis su penkiais di
rektoriais. Jie buvo įtraukti į akciją prieš mėnulį. 
Nors daug kuo abejojo, bet to neskelbė, o pataikavo 
direktoriams ir kraipė tiesą manydami, kad tuo būdu 
siekia gero tikslo. Nieko panašaus nebuvo su Ben 
Tabričiu. Tai buvo uždarus žmogus: gyveno nuošaliai ir 
labai retai kada išeidavo iš savo laboratorijos. Kai 
buvo įtrauktas į diskusijas, nustebino kitus savo proto 
pajėgumu ir originalia galvosena.

Jis atsakė Baxley, Kembridžio (Cambridge) uni
versiteto profesoriui, parašiusiam tuo klausimu specia
lią knygelę. Baxley įtikinėjo, kad reikia susisiekti su 
mėnulio gyventojais ir bandyti juos dar taikiu būdu 
perkalbėti. Ben Tabritis su tuo nesutiko. Iškėlęs klau
simą, ar mėnulyje gali būti kokia nors gyvybė, jis ra
šė: “Jei tą gyvybę laikysime sudėtą iš celių, kurios 
kvėpuoja ir minta, tai tokio gyvo daikto mėnulyje būti 
negali. Bet ar negalėtų terr būti kitokios rūšies gyvy
bės? Visiškai galima, kad tam tikra spindulių sankau
pa ten yra sukūrusi tokias būtybes, kurių mes negalime 
įsivaizduoti ir niekada nepajėgsime to padaryti. Taip 
pat galimas daiktas, kad dėl kurių nors nežinomų prie
žasčių jos yra nutarusios mus sunaikinti.

Vadinasi, jei mėnulyje kas nors gyvena, — o pas
kutinių savaičių reiškiniai tai rodytų, — tai tos būty
bės tegali būti baisai, mums taip skirtingi, kad mintis 
kreiptis į juos taikiu žodžiu yra visai pakvaišusi. Tarp 
skirtingų būtybių, kurios miliardus metų kitaip vystė
si ir gyveno, negali būti jokios bendros kalbos. Su mė
nulio gyventojais, jei tokie būtų, mums reikėtų apseiti 
taip, kaip senais laikais žmonės apseidavo su tigrais. 
Jų niekas neįtikinėjo: juos tiesiai galabijo, jei kas ne
norėdavo pats būti nugalabytas. Žmonės tigrų ir ne
jaukino: juos visus išveisė.

O anuomet būtų buvę daug lengviau suprasti tig
rą, negu dabar filosofuoti su mėnulio gyventoju. Tig
rai, kaip žinome, buvo žinduoliai ir tuo atžvilgiu žmo
gui giminingi. Dar ir dabar mes galime išsiaiškinti ir 
suprasti daugelį jų buities reiškinių. O apie mėnulio gy
ventojus nič nieko nežinome. Kas ieškotų čia kokio 
nors panašumo į žmones, tai beprasmiškai lygintų du 
nežinomuosius. Bet yra prasmė bandyti juos įveikti. 
Mėnulį galima įšvintinti tokiais spinduliais, kad ten 
nebeliks jokio gyvo dAikto.

Rouvray susikerta 
su D o u g 1 u

Lordas Frank Douglas perskaitė Ben Tabričio 
straipsnį pasigardžiuodamas. Jam buvo labai smagu 
patirti, kad jo paskleistos mintys, kurios jam pačiam 
rodėsi beprotiškos, įsisiurbė į pačias išmaningiausias 
žemės rutulio galvas.

Tuo tarpu Rouvray jau kuris laikas buvo neįpras
tai ramus. Jis daug kartų telefotofonu kalbėjosi ir ma
tėsi su Douglu bei Smacku. Rouvray vis teiraudavosi 
jų nuomonės, ar neprotingiau būtų mesti tą pradėtą žy
gį (žiūr. Bruno dienoraščio III t. 210 p.). Ko norėta, 
jau pasiekta: įkurta Pasaulinė Vėjo Bendrovė. Ko dau
giau reikia?

Douglas spyrėsi tvirtindamas, kad pradėto žygio 
negalima nutraukti. Jis nurodė tam tris priežastis: 
“Pirma yra ta, kad pradėtas žaismas labai pagaulus; 
antra — direktorijai labai pavojinga yra sustoti ir pa
rodyti, jog viskas buvo iš piršto išlaužta; trečia ir pati 
svarbiausia — PVB išreiškia tik išviršinį žmonijos vie
ningumą. Ji nuobodžiauja, kaip Jūs teisingai kartą pa
brėžėte. Mes jai pakišome mėnulį, kad turėtų kuo už
siimti. Nesikėsinkime to žaismo jai atimti... Pagaliau, 
ko Jūs taip bauginatės?”

“Gal ir kvailiu Jums pasirodysiu”, atsiliepė Rouv
ray’’, bet aš pribijau, kad mėnulyje gali kas nors gy
venti.” „



V. AKMENINIS ------

SEPTYNI MENESIAI ■■■■■■
SU RUSAIS

•

Praėjusio karo metu man 
teko arčiau pažinti Sovietų 
Rusijos piliečius. Septynis mė
nesius esu išbuvęs vienoje vo
kiečių ligoninėje, kur buvo gy
domi iš kitų kraštų atgabenti 
svetimšaliai darbininkai. Ten 
buvo italų, prancūzų, čekų, len
kų, bet daugiausia vadinamųjų 
rytiečių darbininkų (Ostarbei- 
ter). Vokiečiai taip vadindavo 
rusus, ukrainiečius ir gudus, 
atgabentus iš užimtų Sovietų 
Rusijos kraštų. Pro tą ligoninę 
nemažai jų praeidavo, nes bu
vo gydomi tik lengvai sužeis
tieji fabrikuose arba nesunkiai 
susirgusieji. Pasitaikydavo ir 
sužeistųjų bombarduojant mie
stus. Kai kurie pabūdavo tik 
kelias dienas ir vėl išeidavo.

Ukrainiečiai, gudai ir rusai
Geriausiai mokėjau slavų 

kalbas, tai su rytiečiais daž
niau ir išsišnekėdavau. Ukrai
niečiai ir gudai man pasirodė 
jau daug labiau tautiškai susi
pratę negu caro laikais, kai 
aš po tuos kraštus važinėjau. 
Ukrainiečiai beveik visi buvo 
griežtai nusistatę prieš komu
nistus, Sovietų Rusijos komu
nistinę vyriausybę ir, apskri
tai, prieš maskvinę Rusiją. Jie 
kone visi sakėsi, kad po karo 
kovos už nepriklausomą savo 
valstybę. Galima buvo pastebė
ti, kad tos jų kalbos nebuvo 
atsitiktinės — paskirų žmo
nių, bet išreiškė nusistatymą 
visos ukrainiečių tautos. Ma
tyti, apie tai jų galvota dar na
mie ir turėta išdirbtas planas, 
kaip tos laisvės siekti.

Gudai taip pat užsimindavo, 
kad jie vaduosis iš Sovietų Ru
sijos priespausdos ir sieks sa
varankiškos savo valstybės. 
Tačiau jų nusistatymas man 
rodėsi silpnesnis už ukrainie
čių. Silpnesnis buvo ir jų tau
tinis susipratimas ir patys dar
bininkai kiek tamsesni; nors 
tiek ukrainiečiai, tiek gudai sa
vo kultūringumu pralenkdavo 
didžiarusius. Bet man kaip tik 
su rusais tekdavo dažniau su
sitikti ir išsikalbėti.

Keičia pavardes, bet ne 
vardus

Vieną kartą, vartydamas li
gonių sąrašus, aš tarsi juokais 
keletos iš jų paklausiau:

— Kokie jūs čia komunistai 
ir bedieviai, jei visi jūsų var

e

Italijoje, prie Boliano. antobusa* su keleiviais nusirito j eiera. Liko 
gyva tik viena moto ris. Viršuje — paskrndusiujų karstai.

dai yra krikščioniški: Petras, 
Jonas, Antanas, Juozas, Vladi
miras, Aleksandras. Pats jūsų 
draugas Stalinas, pakeitęs sa
vo pavardę (jis vadinasi Džiu
gašvilis), pasilaikė krikščioniš
kus vardus Josifo ir Vasarijo- 
no. O tikėjimą ir Bažnyčią ji
sai smaugia. Kodėl komunistai 
yra tokie veidmainiai?

Kambaryje tada buvo apie 
dešimts didžiarusių. Visi apti
lo, bet neatrodė, kad būtų su
pykę ar įsižeidę. Aš dar pridė
jau, kad ir komunistų komisa
rai, ir net labai dideli, kiek ži
nau, taip pat nemeta savo 
krikščioniškų vardų.

Vienas tada iš kampo Atsi
liepė:

— E, kad be to negalima. 
Kaip be to apseisi? O kągi jūs 
darytumėte, kai jums kūdikis 
gimtų?

— Na, labai paprastai. —at
sakiau. — Jei jau būčiau ko
munistas ir bedievis, tai savo 
pavardės nekeisčiau, bet vardą 
krikščionišką tai tikrai mes
čiau. Kam to reikia? Geriau 
jau vadintis Marksu, Engelsu, 
Leninu. Berniuką aš pramin
čiau Spartaku, Stachanovu, 
Traktorium, Kombinatu, Ky- 
rovu. Planu... Mergaitėms tik
tų Petiletka, Oktobrianka, Re
voliucija, Raudonoji žvaigždė, 
Propoganda.. Ar maža jūs tu
rite visokių bolševikinių var
dų?

Kaip Sovietą Rusijoje 
krikštijimą?

Dauguma jų pradėjo šypso
tis, bet man nieko nesakė. Ta
da aš paklausiau, kaip ten 
žmonės vaikus pavadina, jei 
nėra nei krikšto nei bažnyčių. 
Iš kur tie krikščioniški vardai 
atsiranda? Vienas man tuojau 
paaiškino:

— Pas mus. kai gema kūdi
kis, tai jį priima moteris, susi
vynioja ir išsineša. O kur jį 
nusineša, niekas neklausia. Kai 
kur išsineša po dienos ar kitos. 
Parneša jau su vardu. Valdžia 
už tai nebaudžia. Taip daro net 
ir labai aukšti komunistai.

— Vadinasi, neša kur nors 
krikštyti? — paklausiau. Yra 
kurs nors cerkvė ir popas. Jei 
be jų neapseinat, tai kam juos 
persekiojat, kam cerkves užda
rinė jat ?

Kas uždarioj* cerkves?
— Kad jūs taip uždarinėtu- 

mėt, kaip mes tai darome! — 
vienas atsiliepė net kiek pikto
kai. — Pagyventumėte po bol
ševikais, tai žinotumėte, kas 
uždarinėja.

Plačiau išsikalbėjus, man 
paaiškino, kad tai daroma la
bai paprastai. Sukviečiami 
žmonės į susirinkimą, išdro
žiamos prakalbos prieš tikėji
mą ir pasiūloma rezoliucija už
daryti cerkvę. Anksčiau pasi
taikydavo, kad nemaža dalis 
balsuodavo prieš. Po kelių die
nų jau suima keletą ir išveža. 
Apkaltina visai kuo kitu, bet 
žmonės žino, kad dėl susirinki
mo. Dingsta ir popas po kurio 
laiko. Paskui vėl šaukiamas 
mitingas ir vėl bedieviškos pra
kalbos. Vėl balsuojama. Dabar 
žmonės jau tyli. Tada agitato
rius ar vietinės komunistų par
tijos sekretorius paskelbia, kad 
rezoliucija cerkvę uždaryti 
priimta visais balsais.

Rašo ir laikraščiai labai 
daug prieš tikėjimą. Išdarinė- 
jami visokie juokai su šventais 
paveikslais, su bažnytiniais rū
bais, kryžiais.. Žmonės negali 
pasipriešinti. Slaptai meldžia
si ir slaptai krikštija.

Kaip laidojama?
•

— O jei kas miršta, ką jūs 
tada darote? — pasiteiravau.

Vienas kitas paaiškino, kad 
su laidotuvėmis būna taip, 
kaip ir su krikštu. Atsiranda, 
kas palaimina duobę iškastą 
ar jau sulygintą. Labai daug 
kas miršta ne namie, ir nieka« 
nesužino, kur palaidojamas. 
Miestuose yra dar ir kapinių.
Kolchozuose jos daug kur su- ką ji suruošė dešimt didelių ir “Šv. Kazimieras”, “Šventaragio 
lygintos ir paverstos “naudin- dalyvavo eilėje mažesnių paro- slėnis”, 
ga žeme”, nors būtų ir ant kai- dų. Visose parodose turėjo labai Šalia to, per tuos trejus metus 
nelių, kur žemė nederlinga ir didelį pasisekimą. Vokietijoje ji ji suprojektavo ir išaudė: 
neapsimoka dirbti. Sovietų Ru- suprojektavo ir išaudė kilimus: 
sijoje turi viskas “apsimokė
ti”. Cerkvės moka didelius mo
kesčius, jei dar kur yra. Kai 
negali išsimokėti, tai uždaro
mos. Tik žydų sinagogų kiek
daugiau išlikę. Jie yra vienin- dė: “Kuršių marios”, 
gesni, labiau pasipriešina ir gal sios Kalėdos Kanadoje”, “Tėviš- 
mažiau spaudžiami. (b. d.) kės laukuose”, “Joninių nak-

OBUOLYS
Dr. A. GRIGAITIS

Lietuvis yra puikus ūkinin
kas. Jisai per dvi tris dešimtis 
metų yra padaręs tokią pažan
gą, kad net Vokietijos ūkinin
ką pavijo. Prof. J. Krikščiūno 
duomenimis, prieš pastarąjį 
karą Lietuvos hektaras der
liaus atžvilgiu susilygino su 
Vokietijos hektaru.

Lietuvis puikus bitininkas, 
lietuvis yra ir puikus sodinin
kas. Kun. P. Martišiaus Prie
nų medelyno obelaitė, perso- 
dyta pagerintan Varėnos smė- 
lin, po poros metų duodavo 
gražių skanių vaisių.

Kodėl taip?
Lietuvis myli savo tėvų že

mę maitintoją, myli bites, kaip 
ir kitus savo įnamius, o sodas, 
tai jo poilsis.

Lietuvis yra didis gamtos ir 
grožio mėgėjas. Retai kur ra
site tokias gražias sodybas 
kaip Lietuvoje. Trobesiai skęs
ta medžių pavėsy, šalia triobos 
ar klėties sodas, o čia pat kūd
ra, apžėlusi vešliai karklais ar 
gluosniais.

Didesni sodai lietuviui duo
davo ir nemažų pa.jamų. O ke
letos obelaičių sodelis, turtin
gas vitaminų, buvo geras mai
sto paįvairirnimas. Ypač dide
lės reikšmės šios obelaitės tu
rėjo augančiai kartai.

Saulė, grynas oras, vaisiai, 
uogos, šviežios, čia pat darže 
valgomos daržovės, užauginda
vo lietuvį fiziniai, protiniai ir 
dvasiškai sveiku žmogumi.

Retai kurio krašto soduose 
rasite tiek įvairių atmainų o- 
buolių kaip Lietuvoje. O svar
biausia. kad kiekviena atmai
na yra gardaus skonio, malo
naus kvapo. Ar jūs kur nors 
matėt tokių didžiulių aportų. 
kokių lietuvis savo sode užau
gindavo?

— DSRBiNtNKAS

A. Tamošaitienė
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Menas lietuviškose gijose
Dailininkė A. Tamošaitienė tis”, “Sekminės Lietuvoje” ir 

jau treji metai gyvena Kanado- “Karalius Mindaugo krikštas”, 
je ir atsidėjusi dirba lietuvių Šiuo metu ji yra suprojektavusi 
tautodailės menui. Per tą lai- kilimus “Jūratė ir Kastytis”,

“Algimanto pilis” ir kt.

“Lietuva”, “Tautiniai šokiai”, 
“Rugiapiūtė”, “Žemaitijoj,” Pi

lies pasaka”, "Mano tėviškė”,
“Eglė žalčių karalienė”. Kana
doje ji jau suprojektavo ir išau- nados, Australijos "ir Venecuelos 

“Pirmo-

Obuoliai turi nemaža vitami
nų, kurie labai reikalingi žmo
gaus organizmui, o ypač beau
gančiam. Obuolys, o ypač jo 
žievė ir sėklalizdis turi natrio, 
fosforo ir geležies — medžia
gų, kurios labai reikalingos 
smegenų ir nervų mitybai. O- 
buolys, turėdamas savyje gele
žies, gerina kraujo sudėtį. Dau
giau geležies turi vyniniai o- 
buoliai, mažiau saldiniai.

Sergantiems arterijų sukal- 
kėjimu (skleroze), reumatu, 
inkstų, kepenų ligomis patarti
na valgyti šviežių obuolių ne 
tik dienos metu, bet ir anksti 
ryte ir vakare. Kasdien 2-3 
obuoliai suvalgyti su .juoda 
duona gerai veikia kraują. O- 
buoliai turi įtakos medžiagų 
apykaitai. Einant gulti suval
gytas obuolys teikia ramų mie
gą, skatina virškinimą, maži
na kartelį. Keptas obuolys la
bai gerai viduriams sukietėjus. 
Šiltas obuolys su citrinos sun
ka nušalus varo prakaitą.

Didelį obuolį išgręžus, reikia 
pripilti cukraus, iškepti ir duo
ti vaikams valgyti gerklei už
kimus. Obuolių musas sveiks
tantiems ligoniams ramina 
nervus, stiprina ir gaivina or
ganizmą. šviežių arba džiovin
tų obuolių arbata yra labai mė
giama anglų, ypač vakarais, ši 
arbata mažina troškulį ir 
ramina kosulį bei slogą. Ar
batą gaminant reikia obuolius 
apipilti verdančiu vandeniu ir 
dešimt minučių leisti pastovė
ti. Vėliau skystį perkošti, pri
dėti pagal nore citrinos sunkos 
ir cukraus.

Obuolių vynas, pridėjus cuk
raus. ramina nervus. Obuolių 
vynas ypatingai veikia gydant 
nuo nutukimo. Vasaros metu 
užpylę obuolių vyno ant kve-

125 
kaišytinius tautinius drabužius, 
25 rinktinius tautinius drabu
žius ir 25 austinius tautinius 
drabužius. Visi šie darbai atlikti 
paged užsakymus iš JAV, Ka-

lietuvėms. »>)•. .<
Rugsėjo 8-15 d. iš Kanados ji 

atvyksta į Brocktoną, kur “Lie
tuvių bakūžėje” su savo staklė
mis demonstruos audimo meną. 
Bus išstatyti ir jos ankstyvesni 
audiniai. Paroda rengiama ry
šium su metine Brocktono mu
ge, kurią aplanko didelės minios 
žmonių.

piančiojo krapylaičio arba 
žemuogių lapų gauname gar
dų, gaivinantį gėrimą. Čia ga
lima pridėti cukraus ar apelsi
nų sunkos pagal skonį.

Atskiedus vandeniu ir sumai
šius su aviečių sultimis, iš o- 
buolių vyno gaunamas vėsi
nantis, skanus, raminantis 
troškulį gėrimas.

Nauja knyga apie Marijos apsi
reiškimą Fatimoje. Knygą pa
rašė Dr. L. Fonzaga da Fonse- 
ca. Išvertė kun. M. Vembrė. 
Knyga yra išversta į daugeli 
kalbų. Lietuviškas vertimas 
yra gausiai iliustruotas. 264 
psl. Didelio formato. Kaina 2 
doleriai.

Kas nori žinoti, kodėl pasau
lyje dabar taip neramu ir ko 
žmonės dar gali sulaukti, tepa
skaito tą knygą. Laiko nedaug 
beliko — 1960 m. bus atideng
ta didžioji paslaptis. Nereikia 
to laukti akis užsirišus. Skai
tykite jau dabar šią knygą.

Knygą galima užsisakyti 
šiais adresais: “Darbininkas 
680 Bushvvick Avė., Brooklyn 
21. N. Y.; 366 Broaduay (“Dar
bininko” atstovybė), So. Bcs- 
ton 27, Mass. Ji dar gaunama 
Bostone.; 326 Broadway (Lithu
anian Furniture C».). 373 K St. 
(Mrs. Jonės) ir 391 E. 5th St. 
(Mrs. Gruhinskos).

Tautinio meno paroda
BROCKTON,

Baigia ruoštis parodai
Paruošiamieji darbai tauti

nio meno parodai, kuri vyks 
nuo rugsėjo 8 d. ligi rugsėjo 15 
d. Lietuvių bakūžėje, jau bai
giami. Parodos komisija išdir
bo parodos planą, nustatė rei
kalingus eksponatus ir dabar 
juos renka. Programos komi
sija paruošė programos projek
tą, pagal kurį kviečiamos vie
tinės ir kaimyninių kolonijų jė
gos tai programai atlikti Re
monto komisija nudažė bakūžę 
iš oro ir aptvarkė visą jos ap
linką.

Reikalingos parodos pasise
kimui sąlygos jau sudarytos. 
Pasirūpinta aukšto meninio ly
gio eksponatais, dailiai ap
tvarkyta aplinka ir patalpa, 
kurioje paroda vyks. Iš oro* ba
kūžė nudažyta, panaudojant 
net šešias spalvas, kurios iš
ryškina kiekvieną pastato pa
puošimą ir suteikia jam tikrą 
Lietuvos ūkininko namo išvaiz
dą.

Paroda bus įvairi ir įdomi
Pati paroda bus labai įvairi 

ir įdomi. Ji daug kuo skirsis 
nuo ankstyvesnių tos rūšies 
parodų. Joje bus lieutviškų ki
limų, įvairių mezginių, juostų, 
gintaro dirbinių, tautiniais mo
tyvais pagražintų odos dirbi
nių, medžio drožinių ir kiti 
skyriai. Visi eksponatai tikri
nami. kad būtų būdingi mūsų 
tautiniam liaudies menui. O tų 
eksponatų yra labai daug, ir 
jie labai įvairūs.

Parodoje dalyvaus dali. A. 
Tamošaitienė, atvykstanti iš 
Kanados su savo staklėmis, o- 
riginaliais kilimais, marga
spalviais audiniais, tautiniais 
drabužiais ir kitais savo dar
bais. Atsivežtomis staklėmis ji 
pavaizduos audimo techniką, 
kuri dabar gerokai skiriasi nuo 
ankstyvesnės. Neabejotinai ji 
bus visos parodos susidomėji
mo centre, nes jos tautinio me
no darbai yra garsūs ne tik lie
tuvių tarpe, bet visame pasau
lyje. Paryžiuje, Berlyne, Nevv 
Yorke, Toronte, Montrealyje ir 
kitur jos suruoštos parodos 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Šių metų balandžio mėnesį 
vykusioje Kanados rankų dar
bų parodoje jai paskirta pir
moji premiją už kilimą “Pir
mosios Kalėdos Kanadoje”. 
Vadinasi, tas kilimas pripažin
tas geriausiu kūriniu visoje pa
rodoje.

Šalia kitų eksponatų parodo
je bus dail. A. Tamošaitienės 
suprojektuoti ir išausti kilimai: 
“Eglė, žalčių karalienė” ir 
“Mindaugo krikštas”. Tai labai 
spalvingi ir įdomios kompozici
jas kūriniai. Primajame išaus
ta žinoma pasaka ,o antrajame

MARIJA KALBA PASAULIUI
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MASS.
pavaizduotas istorinis faktas. 
“Mindaugo krikštas” yra vė
liausiai išaustas kilimas pagal 
prel. Pr. Juro užsakymą.

Paroda — reikšmingas 
įvykis

•

Tokios didelės ir vertingos 
parodos suorganizavimas yra 
reikšmingas įvykis. Joje lan
kytojai pamatys lietuvių tau
tos kūrybinius gabumus, ku
riais ne kiekviena tauta lygiai 
gali pasigirti. Mūsų liaudies 
menas parodo lietuvių tautos 
kūrybinę galią, nes tas menas 
sukurtas ne atskirų asmenų, o 
visos tautos.

< Paroda lankytojų turės tik
rai labai daug. Bet svarbu, kad 
tų lankytojų tarpe netrūktų 
taip pat lietuvių, kurių pasidi
džiavimu toji paroda bus. Vi
sos artimesnės kolonijos turė
tų pasirūpinti, kad paroda bū
tų lankoma organizuotai. Jei 
kas neturi reikalingų susisieki
mo priemonių, reikėtų sudary
ti didesnes grupes ir samdyti 
autobusus, kaip į piknikus. Juk 
ruošiamoji paroda yra žymiai 
svarbesnė, negu piknikas! Y- 
pač čia gimę ir tie, kuriems 
tėvynę ir jos kūrybą aptemdė 
metų virtinė ar svetimos įta
kos, turėtų tą parodą pamaty
ti. Tokios parodos dažnai ne
bus ruošiamos, tad nepraleis- 
kime progos jos pamatyti!

—pvs.

LIETUVIŲ KALBOS 
MOKYKLA

Atidariau Amerikos lietuvių 
vaikams Lietuvių Kalbos Mo
kyklą Mokytis Namie. Vaikai 
bus mokomi lietuviškai skaity
ti, gramatiškai rašyti, duota 
pagrindinės žinios iš Lietuvos 
istorijos, geografijos ir lietu
viškos kultūros. Bus duotas ir 
abėcėlės kursas dar nemokan
tiems skaityti.

t

Mokiniai gaus paštu mokyto
jų specialistų paruoštas pa
mokas ir nurodymus, kaip 
mokytis. Tėvams bus atsistos 
instrukcijos kaip prižiūrėti, 
kad vaikas imamą kursą pasi
savintų.

Visas atitinkamo skyriaus 
kursas kaštuos tik $25. Užsa
kymai priimami šiuo adresu: 
Dr. A. šerkšnas, 231 Wood- 
stock Avė., Putnam, Conn. 
Reikia atsiųsti šias žinias: vai
ko pavardė, vardas, amžius, 
adresas ir kurio skyriaus kur
są nori imti. Užsisakyti tuojau, 
kad galima būtų išnaudoti jau 
šie mokslo metai. Pinigų iš 
anksto siųsti nereikia. Kreipki
tės informacijų!

Dr. A. šerkšnas, 
LKMMN Vedėjas
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Už mūsų raštą ir kultūrą
VYT. ŽARftNAS

Rugsėjo 27 dieną sueina 
penkiasdešimt metų, kai mirė 
mūsų poetas Pranas Vaičaitis. 
Su savo žmonėmis ir kraštu jis 
atsiskyrė, būdamas vos 25 me
tų. Tai nerodo, kad tokio am
žiaus poetas dar turėtų būti ne
pasiekęs savo kūrybinės viršū
nės. Anglų Shelley ir Keats, 
rusų Lermontovas mirė jauni. 
Tačiau kažin, ar poetiniam jų 
ūgiui būtų ką bepridėję ilgesni 
metai. Tai tik pora pavyzdžių, 
kurių būtų galima pririnkti ir 
daugiau įvairių kraštų litera
tūrose, neišskiriant nė lietuvių 
raštų istorijos.

Ankstyva Prano Vaičaičio 
mirtis buvo nuostolis, nes jo 
augimas toli gražu nebuvo su
stojęs. Jis tobulėjo, ir kai kurie 
gražiausių jo posmų išsiliejo 
artimos mirties akivaizdoje, 
kada jisai regėjo, kad jo gy
venimo saulutė “jau leidžia kas 
kartą šešėlius ilgyn ir ilgyn” 
ir kad netrukus jau “ant am
žino gyvasčio slenksčio lazdelę 
keleivio turėsiu padėt.”

Jis mirė, palikdamas garsų 
poeto> vardą ir savo poezijos 
pamįnklą. Čia tyčiomis pavar
tojame žodžius “garsų poeto 
vardą.” Mat, slenkant metams, 
jo eilėraščiai buvo nevienodai 
vertinami. Buvo laikai, kada jis 
ėjo su pirmaisiais mūsų daini
ninkais, nelyginant koks mū
siškis Lermontovas. Ta aure
olė jį lydėjo ne tik šviesuome
nėj, bet buvo prasiskverbusi li
gi mūsų kaimo, kur buvo žino
mas ir jo vardas ir kai kurie 
.jo eilėraščiai, lygiai skambėję 
su liaudies dainomis. Paskui 
užėjo banga, kuri Praną Vai
čaitį nuvertino ir pastatė tarp 
mažesniųjų poetų, šiuo atveju 
įsidėmėtinas Z. Kuzmickio 
straipsnis “Gubose”, lyg davęs 
toną panašiai tendencijai.

Šiandien niekas nemano 
Praną Vaičaitį statyti greta su 
Maironiu. Bet jisai ir nėra tok-

iš Prano Vaičaičio
POEZIJOS

LAKŠTINGALA, GRAŽUS PAUKŠTELI

Lakštingala, gražus paukšteli,
Pas mano langą nečiulbėk,
Į mano gimtinį, namelį
Linksmai giedodama nulėk.

Tenai mamelę nuraminki,
Palinksmink baltą galvą jos,
Jai apie mane pasakyki,
Lai apie mane ką žinos.

Tenai kuplioji liepušėlė
Dejuoja vėjo pučiama,
Tenai mamelė sengalvėlė
Vaitoja manęs laukdama.
Sakyk, sulauksi tuoj sūnelio:
Laiminga būsi ir linksma.

JAU PAJĖGOS MAŽINĄS

Jau pajėgos mažinąs: vystu, kaip lapas; 
Jau protas leinesnis, šaltesnė širdis, 
Ir greitai slogins mane amžinas kapas, 
Ič plaus mane užmaršos greitai vilnis.

Bet geisčiau žinoti labai aš širdingai, 
Ar bus nors toliau tau, tėvyne, geriau? 
Kada, o brangiausia', tu būsi laiminga? 
Kada gi kvėpuoti galėsi lengviau?

Kada gi ant tavo išartos krūtinės 
Liuosybės dainutę vaikai užgiedos?
O bočių žilųjų vargus atsiminę.
Širdy atsidus ir, kaip reik, pagodos7

Pranas Vaičaitis
MININT 50 METŲ SUKAKTĮ NUO JO MIRTIES

A. VAIČIULAITIS 

sai neoriginalus, kaip bandė 
įrodyti Z. Kuzmickis ir kaip 
paskui ne vienas galvojo. Kaip
M. Gustaitis, J. Mačys-Kėkštas 
ir dar kiti, jisai užima vidurį 

PR. VAIČAITIS

tarp pačių didžiųjų ir tarp ma
žesniųjų mūsų poetų.

Šiaip ar taip jį vertinsime, 
visados pastebėsime, kad savo 
prigimtimi Pranas Vaičaitis y- 
ra tikras lyrikas, šiuo nuošir
džiu lyriniu bruožu jisai pra
šoka eilę kitų poetų, ir savo 
žodžiu eina tiesiai į mūsų šir
dį, į mūsų vaizduotę ir į mūsų 
supratimą. Jis turi stiprią su
gestyvumo dovaną, mus vedan
čią į tuos pasaulius, kuriuos ji
sai dainuoja. Daugeliu atvejų 
jisai yra gražus eleginio auto
riaus pavyzdys. Geriausios jo 
elegijos išsilieja į tam tikrą 
melodiją, kuri mus pagauna ir 
neša sykiu su jo liūdesiu ir 
sielvartu.

Drauge jisai buvo palinkęs ir 
į satyrą, kartais lengvą, kar
tais rūsčią ir čaižyte čaižan

čią. Būdamas arčiau “Varpo” 
negu “Aušros” nuotaikų, jisai 
jautriai išgyveno anų dienų 
politines ir visuomenines nege
roves. Jo eilėraščiai aktualio
mis temomis neprilygsta jo as
meninės lyrikos, jo elegijų. Čia 
ir kalba neturi anos minėtos 
melodijos, pati forma dažniau
siai esti rupi. Joje jaučiamas 
sunkumas, nežiūrint nuoširdžių 
poeto intencijų ir pergyveni
mų. šia proga įdomu pastebė- 

•ti, kad ano amžiaus gale ne 
vienas rašė ištisus puslapius 
aktualiomis temomis, bet dau
giausia tai buvo tik vienadie
niai reiškiniai, kaip A. Burba 
(1854-98) pasaulin išleidęs iš
tisus glėbius eilėraščių, kurie 
dabar mums jau nieko neatlie
pia. Pranas Vaičaitis ir aktua
liose temose už juos daug 
stipresnis ir ryškesnis. Kai ku
rie jo šios rūšies dalykai gali 
mums būti įdomūs ir šiandien. 
Pagaliau yra tai ženklas, kaip 
poeto sielai rūpėjo skaudi mū
sų žemės dalia, graudi jos ai
mana priespaudos ir persekio
jimų metais. Būtų gera, kad 
mūsų laikai duotų dabarties 
Praną Vaičaitį, kuris pagautų 
mūsų žemės dejonę ir ją iškel
tų mums ir ateinančioms kar
toms, — su visa jos gėla, prie-’ 
spauda, paniekinimu, krauju ir 
kova.

Pranas Vaičaitis žymėjos ir 
epiniu talentu, kuris reiškęs 
dviem šakom — istorinėmis 
dienomis ir hegzametru apvilk
ta pasaka ar legenda. Jo eilė
raščiai, kur jisai leidžias į mū
sų senovę, nėra gausūs, bet jie 
buvo savo laiku labai populia
rūs. Tarp jų ligi šiandien tvir
čiausiai stovi “Žalgirio kova”, 
neblogas mūsų istorinio epo 
pavyzdys. Ir jo hegzametrai 
nėra nustumtini į šalį. Nors jie 
nepasiveja Donelaičio meistriš
kumo, bet ir juose esama įdo
mių vietų, o kai kur ištisi pos-

GIRTUOKLIO DAINA

Turi katinas kačiukę, 
Turi žąsinas žąsiukę, 
Turi poniškas panaitę, 
Turi bernas sau tarnaitę, 
O aš vyras ąžuolinis 
Turiu butelį degtinės.

T 
Muš kačiukės katinuką, 
Peš žąsiukės žąsinuką, 
Juoksis mergos iš bernelių, 
Juoksis panos iš ponelių, 
Tik aš vienas laimingiausias. 
Nes degtinė — draugs 

tikriausias.

Į kišenių įsidėsiu, 
Ją aš gersiu, glamonėsiu.
Bonkos kamštį išsitrauksiu, 
Degtinukės paragausiu. 
Tuoj krūtinė bus šiltesnė 
Ir galvelė bu* fmfermesnė.

O kad Nemunas garbingas 
Butu šiandien if Mintingai, 
Kad ant mūsą 
Saw vandeni* ijjnltą.
O degtinę įsilietą.
Viena degtine tekėtų:

Tai būt dienos! tai būt 
džiaugsmas’ 

Tai būt laimė tai būt 
kauksmas! 

Visos žuvys ir paukšteliai — 
Visi žmonės ir žvėreliai, 
Vis prie Nemuno keliautų 
Ir degtinės paragautų.

Žvėrys gertų ir riaumotų. 
Žmonės šoktų ir leliotų, 
Net žuvytės vistik nertų. 
Degtinukę mielą gertų; 
Viskas džiaugtųs. šokinėtų.
Net ir žemė strapinėtų. 

mai skamba tvirtai ir įspūdin
gai.

Kai žvelgiame į visą Prano 
Vaičaičio kūrybą, pirmučiausia 
jisai mums vaizduojąs kaip 
stiprus lyrinis talentas, ypač 
elegijose, o paskui jisai eina 
kaip satyrinis ir epinis auto
rius. Geriausiose savo elegijose 
jisai yra lygus su stipriausiais 
mūsų poetais. Iš čia ir jo reikš
mė bei vieta: jisai parašė da
lykų, kurie tvirtai laikosi mū
sų literatūroj. Poetui gi ir 
svarbu sukurti ne ištisus to
mus. Jo troškimas yra duoti 
nors ir nedaug, bet tikrai tau
tos širdyje pasiliekančių eilė
raščių, kurie savo grožiu ir sa
vo jausmu ištvertų, eidami iš 
kartos į kartą.

RELIGINIO MENO KLAUSIMU

Arkiv. Celsio Constantini 
straipsnis apie modernųjį reli
ginį meną (“L’Osservatore 
Romano” birželio 10 d.) iš
šaukė gyvus atsiliepimus pa
saulio kat. spaudoje. To paties 
Vatikano laikraščio skiltyse 
(rugp. 18 d.) arkivyskupas at
sako į kritikų pastabos. Su kai 
kuriomis jo mintimis dera su
pažindinti ir mūsų visuomenę.

Straipsnio autorius yra kom
petentingas šios srities žino
vas. Dar 1913 m. jis įsteigė ir 
redagavo krikščioniškojo me
no žurnalą. Neseniai išleido 
knygą apie meną ir tikėjimą.

Kai kas yra linkęs greitai 
apkaltinti K. Bažnyčią, esą ji 
nusistačiusi prieš modernųjį 
meną. Straipsnio autorius šitą 
neteisingą priekaištą atremia, 
pacituodamas autoritetingus 

MICHELAN’GELO Zmo<aiw sutvėrimas

šv. Tėvo Pijaus XII enciklikos 
"Mediator Dei” žodžius, kur 
pareiškiama, kad “neturi būti 
paniekinamos ir atmetamos 
bendrai ar iš nusistatymo da
bartinės formos nei vaizdai, la
biau pritaikyti naujai medžia
gai, kuriais ji šiandien apipa
vidalinama; tačiau tenka veng
ti tiek perdėto realizmo, tiek 
užkietėjusio simbolizmo ir atsi
žvelgiant į krikščioniškosios 
bendruomenės reikalavimus...”

Yra statomas klausimas, ar 
“menininkas turi teisę nupiešti 
Kristų tokį, kaip savo vaizduo
tėje susikuria?” Autorius atsa
ko neigiamai. Jis rašo: “Meni
ninkui yra laisvė kompozicijos 
ir išraiškos priemonių, tik jos 
turi būti dailios: lieka ir skir
tingos technikos laisvė, tik ji 
neprivalo pažeisti objekto 
šventumo. Tačiau menininkas 
neturi teisės žaloti šventųjų 
atvaizdų pagarbaus pobūdžio, 
teologinės minties ar liturgi
nės prasmės.” šia proga at
kreipiamas dėmesys į Triento 
Tarybos nuostatus, kurie yra 
išreikšti kanonų teisės kodek
se (kan. 485, 1279, 1399) ir 
įpareigoja visus vyskupus kuo 
rūpestingiausiai budėti ir sau
goti, kad visa, kas netvarkin
ga, netinka profaniška ir ne

Neseniai spaudoje skaitėme 
platoką pasikalbėjimą su “Ven
te^” knygų leidyklos savininku 
Jonu R i m e i k i u . Žiauri 
dabartinė mūsų rašytojų padė-
tis ir pačios “Ventos” kryžiaus 
kelias ne vieną privertė giliau 
susimąstyti. Kaip tą susimąsty
mą konkrečiais darbais paver
sti, kokie “Ventos” leidyklos 
konkretūs pasiūlymai ir planai 
knygoms platinti — nė žodžio. 
Knygos keliai į gyvenimo švie
są ir į skaitytojų širdis —ypa
tingai mums svarbūs. Papildo
mai ir užklausiau tą nepalau
žiamos energijos kultūrininką. 
“Ventos” knygų leidėją J. Ri- 
meikį.

— Kaip vyksta knygų plati
nimas ir kurio krašto lietuviai 
uoliausiai platina Jūsų leidi
nius?

— Sunkiausia platinti yra 
Pietų Amerikos kraštuose. Te
nai ne kiekvienas gali už dienos 
uždarbį nusipirkti JAV $2 kai- 

nuojančią knygą. Nėra tenai 
pagaliau ir platintojų... Kata- 
starofiškai menkas lietuviškos 
knygos pareikalavimas yra 
JAV ir Kanadoje. Kiek geres-

dailų, nepatektų į bažnyčias. 
Atkreiptinas dėmesys taip pat 
ir į labai aiškius Šv. Tėvo žo
džius, kad reikia “atsižvelgti 
į krikščioniškosios bendruome
nės reikalavimus daugiau, ne
gu į menininkų sprendimą ar

“asmenišką skonį” (Media- 
tor Dei).

“Krikščioniškosios bendruo
menės reikalavimai — tęsia 
minimas autorius — yra labai 
aiškūs: šventieji paveikslai yra 
tam, kad, ut devotionem pa- 
riant et pietatem (kad žadintų 
pamaldumą — Pop. Urbonas 
VIII). Jeigu šito tikslo nepa
siekia arba, dar blogiau,-.; pa
maldumui * bei » maldingumui 
kliudo, jie neturi prasmės. Pal. 
Pijus X pašalino iš bažnyčių 
profaniškąją muziką, tuo pa
čiu principu, t. y. remdamasis 

kulto grožiu ir jo auklėjamuo
ju pobūdžiu.

Aiški Bažnyčios linija, pa
smerkianti tam tikras moder
niojo religinio meno kryptį, ne- 
reiškia, kad religi
nio meno idealu lai
komos banalios dažyto gipso 
statulų reprodukcijos ir visa 
menkavertė gamyba, kuri už
plūdo bažnyčias. Straipsnio au
torius taikliai pastebi, kad 
“tarp netikrojo meno gamybos 
ir žalojančio meno stovi pra
ėjusių amžių didysis krikščio
niškasis menas.” J. Vid.

GARSIŲJŲ VEIKALŲ 
HONORARAI

Schilleris už savo dramą 
“Don Carlos” gavo 378 tale
rius. Goethe už “Herman und 
Dorothea” — 1000 talerių. 
Schilleris už “Plėšikus" gavo 
kelias dienas pasėdėti kalėjime 
ir už dramos atspausdinimą 
pats sumokėjo.

1905 metais neišpiaustytas 
“Plėšikų” dramos egzemplio
rius kainavo 2560 aukso mar
kių.

Salomėja Neris iš bolševikų 
už kiekvieną spaudos ženklą 
gaudavo 5 rublius (už raidę, 
tašką ir kablelį). Jos honorarai 
sieke tūkstančiu,» rublių.

nė knygai rinka yra Australi
ja. Tenai žmogus labiau ilgisi 
tėvynės, savųjų ir mažiau su- 
materializėjęs. Labai darbą 
trukdo atstumai, stoka platin
tojų ir nesąžiningas platinimas, 
kuriuo šiandieną pasižymi 
JAV... Turiu visą eilę platinto
jų. kurie neatsiskaito ir į jo
kius laiškus neatsako...

— Kokias priemones siūlote 
knygų leidimui suaktyvinti ir 
jas plačiau pasklisti?

— Pirmiausia reikia suakty
vinti knygos pro{>agandą spau
doje. Laikraščiai, su mažomis 
išimtimis, čia savo vaidmens 
neatlieka. Savo leidinius siun
čiu visoms redakcijoms, ku
rioms svarbu mūsų raštas ir 
kultūra. Bet nedaugelis re
daktorių teikiasi tuos leidinius 
paminėti savo laikraštyje. Gali 
leidinys nepatikti, idėjoms ne
pritarti, bet nieko neužsimin
ti — blogos valios reiškinys.

Organizacijos čia gali daug 
nuveikti. Jeigu ateitininkai, 
vyčiai, skautai ir kitos organi
zacijos uoliau imtųsi spaudos 
platinimo, mūsų kultūrinis gy
venimas vėl suklestėtų. Tegu 
kiekviena tų organizacijų turi 
spaudos platinimo sekciją. 
Nors ir po keletą egzempliorių 
parduos, bet per visą Ameriką 
ir kitus kraštus susidarys dide
li rezultatai. Reikia, kad žur
nalistai tą reikalą nuolat ju
dintų, primintų. Kviečiu visas 
čia paminėtas ir nepaminėtas 
organizacijas užmegsti ryšius 
su “Ventos” leidyklos atstovu 
Amerikoje, rašytoju V. Joni
ku. Jo adresas: Mr. Vincas Jo
nikas, 307 Water St., Brook
lyn 1, N. Y.

Pagaliau ir pavienis žmogus 
gali daug padaryti, prisidėda
mas prie “Ventos” leidyklos 
bičiulių -, rėmėjų. Nuo dabar 
“Ventos” leidykla organizuoja 
lietuviškos knygos bičiulių - rė
mėjų tinklą. Sąlygos yra labai 
paprastos ir nerizikingos: rė
mėjas - bičiulis sutinka nupirk
ti kiekvieną “Ventos” išleistą 
knygą. Toks asmuo nusiunčia 
savo adresą ir sutikimą aukš
čiau minėtam “Ventos” leidyk
los atstovui Amerikoje. Toks 
bičiulis nieko nerizikuoja, bet 
padeda labai daug: žinai, kiek 
egz. galima leisti ir esi tikras, 
kad juos išpirks. Visus mielai 
kviečiu, laukiu atsiliepiant.

— Kokie Jūsų artimiausi 
planai?

— Planų turiu daug. Viskas 
sukasi apie knygų leidimą. 
Man rūpi trys pagrindiniai da
lykai: 1. lietuvių klasikų išlei
dimas, 2. svetimų autorių į lie
tuvių įkalbą vertimas ir 3. lie
tuvių autorių kūrinių vertimas 
į vokiečių kalbą. Autoriai, no
rintieji, kad jų veikalai būtų iš
versti į vokiečių kalbą ir išlei
sti. tegu kreipiasi j “Ventos” 
leidyklą, šiuo adresu: Herrn 
Jonas Rimeikis, Postlagernd 
(13b) Murnau, Germany. U. S. 
zone.

— Neseniai p. Vismantas 
pasiskelbė “atkūręs” “Ventą” 
Detroite, Miete. Kaip tą keiste
nybę suprasti?

— Prieš dvejus su viršum 
metus “Ventos” leidyklos še
fas p. Vismantas, išvykdamas 
Amerikon, savo leidyklą man 
raštiškai pervedė ir turiu doku
mentus. Minėtas “atkūrimas” 
yra be mano sutikimo ir žinios 
padarytas. Su ana leidykla aš 
nieko bendro neturiu ir už jos 
žygius nesu atsakingas...

— Ką dar turėtumėte ant 
širdies?

— Norėčiau dar kartą pri
minti prof. Dr. K. Pakšto žo
džius: “Lietuviais išliks tik ka
ringieji lietiniai. Bailiai nutru- 
pės nuo savo tautos. Todėl rei
kia nepalaužiamo atsparumo 
nepaliaujamo dvasinio karin
gumo savajai kalbai ir kultū

rai”!

KULTŪRINE '
KRONIKA

• Lietuvių poezijos antolo
gija, j kurią surinkti lietuvių 
poetai nuo pačių pirmutinių li
gi mūsų dienų, jau pradėta 
spausdinti Chicagoje. Ją pa
ruošė J .Aistis ir A. Vaičiulai
tis.
• V. Krėvė, kurį laiką sirgęs, 

pasveiko ir vėl pradėjo darbą 
Pensilvanijos univei sitete, Phi- 
ladelphijoje.

• Bern. Brazdžionis ruošia 
didelę' lietuvių beletristikos an

tologiją nuo Valančiaus laikų
ligi mūsų paskutinių autorių.

• Dr. Jonas Grinius parašė 
naują dramą. Jis gyvena Vo
kietijoje.

• Dr. P. Jonikas, “Naujie
nose” pradėjo spausdinti iš
traukas iš savo mokslinio vei
kalo — “Lietuvių kalbos isto
rijos.”

• Vincas Kazokas, kuris gy
vena Australijoje, yra spaudai 
paruošęs pirmąją savo poezi
jos knygą. Australijoje taip 
pat baigiamas spausdinti nau
jas Pulgio Andriušio kūrinys.

• P. Stelingis, naujosios kar
tos [Kietas, gyvena Čilės vals
tybėje Pietų Amerikoje ir San- 
tiago universitete studijuoja 
ispanų literatūrą.

• Julija štabai tė - Gylienė, 
kurios eilėraščių pasirodo pe
riodinėje spaudoje, tikisi iš 
Australijos persikelti į Jungt. 
Valstybes. Paskutiniu metu ji 
rašo vieną prozos veikalą.

• M. Kavarskas, ligšiol reiš
kęsis poezijoje, pradėjo rašyti 
romaną.

• P. Gaučys yra paruošęs is
panų novelistų rinkinį lietuvių 
kalba. Netrukus tasai vertimas 
bus pradėtas spausdinti.

• Vladas šlaitas išleidžia 
naują eilėraščių rinkinį. Knyga 
spausdinama Anglijoje, kur au
torius gyvena.

• Henrikas Nagys spaudai 
atidavė naują savo poezijos 
rinkinį “Saulės laikrodžiai”. H. 
Nagys gyvena Montrealio mie
ste Kanadoje.
• C. Grincevičius baigė ruoš

ti spaudai novelių ir legendų 
rinkinį.

• Skulptorius Petras Vaškys, 
atvykęs iš Italijos, jau spėjo 
gražiai pasireikšti su savo dar
bais. Kai kurie jo darbai bus 
išstatyti Philadelphijoje, Inter- 
national Institute parodoje. Be 
to, keli darbai priimti į keliau
jančią po miestus parodą. Meni
ninkas turi savo studiją: 139 So. 
lOth St., Philadelphia. Pa.

• Dail. Pranas Lapė pralei
dęs Maine valstybėje ato
stogas, parsivežė keletą 
paveikslų, kuriuos nutapė gra
žioje Atlanto pakrantėje. Ru
denį jis ketina vykti į pietines 
JA valstybes dėstyti mokyklo
je ir grynai atsidėti menui.

• Prof. Alfred Senn grįžo iš 
Californijos, kur dėstė vasaros 
kurse Californijos universitete. 
Los Angeles. Moderninių kal
bų žurnalo balandžio numeryje 
profesorius yra davęs pernykš
tę lietuvių literatūros, kalbos ir 
tautosakos bibliografiją. Prof. 
A. Senn dėsto Pennsvlvanijos 
Universitete Philadelphijoje.

• Prof. Juozas Eretas gyve
na Berno mieste Šveicarijoje, 
kur jis dėsto vienoje mokslo į- 
staigo.je. Jis dažnai rašo švei
carų leidiniuose.

• Kun. Dr. Juozas Navickas, 
kuris gyvena Šveicarijoje, pa
skirtas vienos įstaigos kapelio
nu.

• Šių metų spalio mėnesį su
eina 70 metų žymiam vokiečių 
kalbininkui prof. Fraenkeliui, 
gyvenančiam Hamburge. Jis 
yra ir didelis lietuvių kalbos 
žinovas. Pora jo straipsnių, pa
rašytų tiesiog lietuvių kalba, 
buvo “Aidų” žurnale.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jurgis Savickis “Raudoni 

batukai”, novelės. Išleido Gabi
ja 1951 m. 134 psl.. kaina 
$1.50. Dail. V. Adamkevičius. 
Knyga gaunama šiuo adresu: 
Gabija. 340 Union Avė., Brook- 

■ lyn, 11, N. Y. ir wts platinto- 
jus-
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Rinkliava tremtiniams
Kan. J. B. Končius, lankyda

masis Čikagoje ir kt. miestuo
se, gavo vietos lietuvių klebo
nų sutikimą bažnyčioje suruoš
ti rinkliavas Vokietijoj esančių 
tremtinių naudai. Tokios rink
liavos vyks ir Didžiajame Nevv 
Yorke ir jo apylinkėse.

• Br. Jacikevičiaus leidykla 
“Pašvaistė” spausdina J. Štar- 
kos liaudies dainų rinkinį miš
riam chorui. Tai bus antroji to 
rinkinio laida.

• Keramikė A Košubienė 
gavo antrą užsakymą moder
niškai dekoruoti vieno Man- 
hattan restorano patalpas. Jos 
vyras dail. Vyt. Košuba baigia 
dirbti gipse didžiulį JAV arą. 
Tai specialus firmos užsaky
mas.
• L. šolytė, (Sholis), lietuvai

tė iš Čikagos žuvo United Air- 
Lines lėktuvo katastrofoje Oak- 
land kalnuose, Cal. Ji tame lėk
tuve buvo palydove (stewar- 
dess).

• Zenonas Gailius, kentėjęs 
vokiečių nacių kacetuose ir ten

netekęs sveikatos, mirė rugp. 
25 d. Čikagoje. Palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

• Stasys Pieža, “Herald Ame- 
rican” religinio skyriaus re
daktorius, išvyko i jaunimo 
suvažiavimą Purdue universi
tete, Lafayette, Ind. Suvažiavi
mas tęsis visą savaitę.

• Jaunųjų paradas Chicago
je, rugsėjo 26 d. praėjo su di
deliu pasisekimu. Tai buvo di
delė lietuvių vaikų dainų ir

.sporto šventė. Ją surengė Liet. 
Tremt. Bendr. Ulinois valsty
bės centro valdyba.
• Tautinėje Gvardijoje, Camp 

G, 228 Inf. Reg. 33 divizijoje 
yra apie 40 procentų lietuvių, 
neseniai atvykusių iš tremties. 
Įstoję į gvardiją vyrai nors lai
komi kariais, bet gyvena civilį 
gyvenimą ir dirba įvairiose 
dirbtuvėse. Jie du kartus sa
vaitėje kviečiami apmokymui 
manevrams. Karo atveju jie 
gali būti per 8 vai. pašaukti.
• Skautų vadų sąskrydis Cle

velande įvyksta rugsėjo 1 ir 2 
d. Įvairiais suvažiavimo reika
lais kreiptis į paskt. Z. Dučma-

ną, 1447 E. 65th St., Cleveland 
3, Ohio.

MOKYKLOMS ŽINOTINA 
AMERIKOJE, KANADOJE 

IR KITUR '
Tik ką išėjo iš spaudos va

dovėlis: Vysk. K. Paltaroko ti
kybos pirmamokslis. Prašome 
kreiptis apačioje nurodytu ad
resu. Mes išsiųsime vieną ar 
keletą egzempliorių, apmokė
dami pašto išlaidas. Adresas: 
P. J. A. Lietuvių Knygynas, 
568 Parliament St., Toronto, 
Ont. Canada.

TARP AMERIKOS LIETUVIO
AMERIKOS ATEITININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Amerikos ateitininkų suva

žiavimui Rochesterio ateitinin
kai ruošiasi su visu atsidėjimu. 
Daugelis senųjų lietuvių mielai 
sutiko priimti porai naktų per
nakvoti atvykstančius suvažia
vimam

Suvažiavime dalyvauja gana 
didelis būrys sendraugių: prof.
K. Pakštas, inž. dr. A. Damu- 
šis, prel. Balkūnas, prof. Pr. 
Padalskis ir kt.

Koncertas
Rugsėjo 2 d. vakare šv. Jur

gio parapijos salėje įvyksta a- 
teitininkų suvažiavimo proga 
koncertas, kuriame dalvvauja: 
VI. Sabaliauskienė, J. Skipary- 
tė, šalnienė ir kt.

Spaudos platinimo atstovy
bė Rochesterį (23 Alphonse 
St.) veikia gana sėkmingai. 
Lietuviškoji knyga, nors ir yra 
ryškiausia lietuviškos kultūros 
atstovė, bet ją perka savo tur
tingumui atvirkščiai proporcin
gai — juo gausesnės ir netur
tingesnės šeimos, juo daugiau 
perka. Viengungės šeimos ir 
kai kurie viengungiai ar ne

CLEVELAND, OHIO
Mokslo metų pabaigos pro

ga lietuvių mokyklos vedėjas 
St. Barzdukas ir tėvų komite
to pirmininkas P. Stravinskas 
nusiuntė Clevelando vyskupui 
J. E. Eduardui Hobanui padė
kos raštą už lietuviško švieti
mo reikalo supratimą ir ry
šium su tuo parodytą gerą šir
dį. Taip pat vyskupas buvo pa
sveikintas ir jo pakėlimo į ar
kivyskupus proga. Arkivvsk. 
adresuotame St. Barzdukui at
sakyme dėkoja už sveikinimą 
bei linkėjimus ir kartu siunčia 
abiem savo sveikinimus ir lin
kėjimus.

Tėvų komiteto rugp. 26 d. 
dr. St. Tamošaičio sode sureng
ta lietuvių vaikų ir jaunimo ge
gužinė praėjo su dideliu pasi
sekimu. Atsilankė nelauktai di
delis skaičius svečių, prade
dant pačiais mažaisiais ir bai
giant žilagalviais tėveliais bei 
mamytėmis. Mažieji gražiai pa
sirodė su savo programa—tiek 
rimtąja, tiek komiškąja, ši ge
gužinė virto lyg kokia mažųjų 
švente, ir jie skirstėsi didžiai 
patenkinti. Liko patenkinti ir 
mažųjų džiaugsmo dalyviai vy
resnieji. Programą parengė ir 
jai vadovavo J. Žilionis ir G. 
Modestavičienė, vyriausias ren
gėjas buvo tėvų komiteto pirm.
P. Stravinskas.

Į ateitininkų moksleivių sto
vyklą, prasidėjusią rugp. 24 d. 
Marianapolyje, išvyko dešimt

PARDUODA gazinę virtuvę 
ir miegamojo kambario baldus. 
Kreiptis: Mrs. Ona Rinkevičie- 
nė, 1268 Gatės Avė., Brook
lyn 21, N. Y. 

i

«
perdaug šalti lietuviškai kny
gai?

ALT skyriaus suruoštoji Lie
tuvių Diena davė pelno 518 
dol. Visas pelnas paskirtas 
BALF, kad persiųstų lietu
viams ligoniams Vokietijoje.

Geras derlius. Rochesterio 
apylinkės lietuviai farmeriai 
džiaugiasi, jog šiemet geras 
derlius soduose. Ypač gražaus 
sodų derliaus susilaukė farme- 
ris lietuvis Aleks. Kundrotas 
(510 Elm Grow Rd.) Dauge
lis Rochesteryje gyvenančių 
lietuvių nuvažiuoja pas lietu
vius farmerius ir nusiperka 
šviežių vaisių. Be to, ir gra
žiai — gamtoje laiką pralei
džia.

— Šv. Marijos Motery Drau
gystės piknikas. Praeitą sek
madienį, šv. Jurgio parapijos 
salėje įvykęs šv. Marijos Mo
terų Draugystės piknikas buvo 
sutraukęs beveik visus Roches
terio ir apylink. lietuvius, šios 
organizacijos pirmininkė Ona 
Mockevičienė, energinga lietu
viškų organizacijų narė.

asmenų. Šios stovyklos yra ge
riausios mokinių tautinio, or
ganizacinio ir kitokio auklėji
mo mokyklos, jose jaunimas 
taip pat sveikai pailsi bei pa
pramogauja, todėl nepaprastai 
jo mėgiamos. Gaila, kad dėl 
tolimos ir palyginti brangios 
kelionės į šią stovyklą tegalėjo 
vykti tik mažas skaičius moks
leivių. Tėvai gerai daro, leis
dami šitaip savo vaikams la
vintis ir auklėtis.

Lietuvos vyčių 25 kuopa 
rugp. 26 d. surengė pikniką 
naujosios parapijos bažnyčios 
statybos fondui paremti. Šiame 
piknike atsilankė nemaža ir ki
tų organizacijų bei draugijų 
narių.

Iz. Navickienė, kuriai auto
mobilis sulaužė koją, iš ligoni
nės gydytis parvyko į namus. 
Koja sugipsuota, ir ligonė tu
rės keletą savaičių išgulėti lo
voje. Gydo dr. K. Pautienis.

A. B.
Naujos parapijos piknikas
Šv. M. Marijos Neperstojan- 

čios Pagalbos parapijos pikni
kas ruošiamas sekmadienį 
rugsėjo 2 d.

Gros puikus orkestras, bus 
linksmų žaidimų ir skanių už
kandžių.

Pikniko pelnas skiriamas 
naujos bažnyčios statybos fon
dui.

Visi parapijiečiai prašomi 
nepamiršti atsivesti svečių pa
matyti ir svečiams aprodyti 
naujos bažnyčios statybas.

Tad visi j didįjį naujos para
pijos pikniką. Jus kviečia nau
jos parapijos klebonas ir baž
nyčios statymo komitetas.

DARBININKAS

BALTIMORES ŽINIOS Lietuvių studentų suvažiavimas

Sto- 
pra-

Išvyko stovyklauti
Į ateitininkų suruoštą idelo- 

ginę stovyklą Marianapoly iš 
Baltimorės yra išvykę 11 as
menų: 4 mergaitės, 4 berniukai 
ir 3 vadovai — D. Vieraitytė, 
Alg. Kazakevičius, ir D. Bura- 
čas. Išvyko savo priemonėmis. 
Kelionė truko per 10 vai. 
vyklautojai grįš rugsėjo 
džioje.

Susirinkimas
Sekmadienį, rūgs. 2 d., šv. 

Alfonso parapijos patalpose po 
pamaldų šaukiamas Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Susi
vienijimo 13 kuopos susirinki
mas. Bus apsvarstyti svarbūs 
reikalai ir pradėtas veikimo se
zonas. Visi kuopos nariai kvie
čiami atsilankyti.

Jau sugrįžo
Šv. Alfonso parapijos klebo

no padėjėjas kun. Petras Pat- 
laha iš atostogų jau sugrįžo ir 
vėl eina savo pareigas. Jį pa
vadavęs svečias kun. Antanas 
Mažukna išvyko. Kun. Mažuk- 
na mūsų parapijai atostogų 
metu padeda jau nebe pirmi 
metai. Jis laisvai vartodamas 
lietuvių ir anglų kalbas, atlieka 
labai daug darbo. Be to, jis 
parapijiečių yra gerbiamas ir 
mylimas. Parapijos klebonas,

PHILADELPHIA, PA
Lietuviška vasarvietė

K. Margevičiai įsitaisė gražią 
vasarvietę Oak Lawn Lodge. 
Vasarvietė yra prie gražaus 
George ežero, N. Y., netoli 
Lake George Village, pačiuose 
Adirondack kalnuose. Norin
tieji vasaroti gali ten nuvykti, 
bus lietuviškai ir gražiai priim
ti. Sekmadieniais visi nemoka
mai nuvežami į bažnyčią. Ten 
veikia maudyklės, galima lai
veliais pasivažinėti, žvejoti ir 
naudotis kitais vasaros ir ru
dens malonumais.

Lankėsi preL L. Tulaba
Šią savaitę Philadelphijoj 

lankėsi prel. L. Tulaba, iš Ro
mos. Jis sustojo šv. Andriejaus 
parapijoj ir iš ten aplankė ki
tas lietuviškas parapijas. Be 
kitko, jis rūpinasi lietuvių stu
dentų —kandidatų į kunigus 
prieaugliu. Apsilankymą Ame
rikoje laiko pasisekusiu ir nau
dingu.

Gerėja sveikata
Žinomų prekybininkų K. Ki

sielių, 300 Wharton St., sveika
ta po truputį gerėja. Kuris lai
kas abu sirguliuoja, bet jų sū
nus, duktė ir giminės juos pa
vaduoja. K. Kisielius yra nese
niai mirusio šv. Kazimiero pa
rapijos zakristijono sūnus.

Bus chorai. Philadelphijiečiai 
amžinai trokšta savo lietuviškų 
chorų. Anksčiau čia jų buvo 
keli ir gan stiprūs. Dabar jie 
beveik visi pranyko. Teko pa
simatyti^ chorvedžiais ir pa
sikalbėti. Jie visi nori chorų, 
bet trūksta choristų, šį rude
nį pradės stipriau gyvuoti bent 
vienas choras. To tikimasi ir 
laukiama.

Iš tolimų atostogų
A. Barauskai ką tik sugrįžo 

iš atostogų. Jiedu keliavo po

sekmadienį sakydamas pamok
slą, kun. Mažuknai už talką pa
reiškė padėką.

Jau pradedamas mokslas
Šv. Alfonso parapijinė mo

kykla ir vaikų darželis prade
da mokslo metus ateinantį tre
čiadienį, rugsėjo 5 d. Darbas 
bus pradėtas pamaldomis 8 
vai. ryte. Visi tėvai, kurie turi 
atitinkamo amžiaus vaikų ir 
kurie šios mokyklos ar darželio 
dar nelankė, prašomi neatidė
liojant juos užregistruoti. Mo
kyklos vadovybei yra būtina 
žinoti, tikras vaikų skaičius 
prieš mokslo metus pradedant. 
Kartu pranešama, kad šv. Al
fonso mokykla yra vienintelė 
normali mokykla lietuvių vai
kams, vedama griežtai katali
kiškoj dvasioj. Mokslas nemo
kamas. Visų lietuvių pareiga 
savo mokyklą remti ir joje 
savo vaikus mokyti.
Netrukus pradės darbą ir lie

tuviškoji šeštadienio mokykla, 
kur bus mokomi tik lietuvių 
vaikai tų lituanistikos dalyku, 
kurie jiems yra būtini, bet dėl 
įvairių priežasčių normaliose 
mokyklose arba visai nemoko
mi arba permaža mokomi. 
Naujų mokinių registracija ir 
darbo pradžia bus paskelbta.

j gra- 
Kubą 

įdomių

Ameriką, buvo nuvykę 
žiąją Floridą, pasiekė 
ir aplankė daug kitų 
vietų. Laimingai sugrįžo ir pra
dėjo vėl veikti savo parapijoj. 
J. Ciachiuck sugrįžo iš Colora- 
dos. Linkime vėl sėkmės šv. 
Kazimiero parapijoj.

Į ateitininkų suvažiavimą.
Ateitininkų judėjimas Phila- 

delphijoj yra gan judrus. Po 
vasaros darbų, pradeda ruošti 
planus naujiems veikimo me
tams. Rugsėjo 1-2 dienomis jie 
vyksta į Rochesterį, dalyvauti 
savo metiniame suvažiavime. 
Parvykę turės didesni susirin
kimą ir svarbų pranešimą iš 
suvažiavimo. Dabar platinami 
bilietai į ateitininkų balių, kurs 
bus New Yorke. Kas nupirks

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA
BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

SĖKMINGAI PAGYDYTŲ' PACIENTŲ’ PADĖKOS LAIŠKAI
Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki negalavimai, žemas ir aukštas kraujo 
spaudimas, astma, kvėpavimo sutrikimai, ausų ligos, nervų 
negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo sunkumai ir 
kitos figos.

Šiuo laišku pareiškiu tamstai širdingą padėką už pa
galbą pasveikti ir pradėti naują gyvenimą. Per eilę metų 
kankinausi dėl skausmų kojose ir visam kūne, jokie gydyto
jai negalėjo man pagelbėti, tad aš kreipiausi į Jus, kad man 
padėtumėt savo gydymu be vaistų. Jau po pirmo lankymosi 
pas jus pradėjau geriau jaustis ir skausmai kojose ir kūne 
pranyko. Patariu, kad Jūs, dr. Miller, mano laišką ir paveik
slą paskelbtumėt laikraštyje, kad kiti sergantieji ir kenčian- 
tieji galėtų pasinaudoti Jūsų pagalba.

Wm. Scheiffel, Lawrence, Mass.

— Jaunimas tai pavasaris, o 
studentija gražiausias jo žie
das — taip vienas iš kalbėtojų 
kreipėsi į tuos, kurie rugpiūčio 
18-19 d.d. susirinko pirmąjan 
Amerikos universitetuose stu
dijuojančių lietuvių studentų 
suvažiaviman Chicagoje. Ši 
šventė, prasidėjusi iškilmingu 
atidarymu, vėliau lydima dar
bo posėdžių, literatūros bei 
dainos vakaro ir bendrų vai
šių. praėjo pakilioje ir darbin
goje nuotaikoje.

Atidarydamas suvažiavimą, 
studentų centro v-bos pirm. 
Vyt. Žvirgždys pareiškė, kad 
studentija — tautos ateitis ir 
jos svarbiausias tikslas — Lie
tuvą prikelti ir atkurti. J pre
zidiumą išrinkti pirm. Adam- 
kevičius ir Mačiuika. sekret. 
Šliupas ir Kamarauskaitė. Pa
gerbta mirę, žuvę ir tėvynėje 
bekovoją studentai.

Pirmasis sveikindamas su
važiavimą. Lietuvos konsulas 
Chicagoj dr. P. Daužvardis pa
brėžė, kad studentai yra ypa
tingi Lietuvos ambasadoriai, 
nes jiems prieinami tie sluogs- 
niai, kurių kiti negali pasiekti. 
Kvietė neapleidžiant savo tie
sioginių pareigų - studijų ieš
koti Lietuvai kuo daugiausia 
draugų bei užtarėjų studentijos 
ir profesūros tarpe, bendrai 
dirbti, neatsižvelgiant j skirtin
gas ideologines pažiūras.

Stud. A. Klimas padarė pra
nešimą lietuviškos propagan
dos reikalu amerikiečių tarpe, 
o adv. Vyt. Vaitiekūnas — 
Lietuvos laisvinimo reikalu. 
Pastarasis, plačiau apžvelgęs 
politinę padėtį ir ypač Lietu
vos laisvinimo bylos eigą, pa
brėžė, kad tautinės gyvybes iš
saugojimas yra tiek pat svar
bus, kaip ir nepriklausomybės 
atstatymas. Priminęs didžiu- 

už S5.000 bilietą, tas bus atli
kęs ir savo pareigą Ateitininkų 
Fondui. Iš Philadelphijos or
ganizuojama ekskursiją į tą 
balių. Bilietus galima gauti pas 
pirm. V. Volertą, 1529 S. 2nd 
St. Balius įvyksta rugsėjo 23 
d. .sekmadienį. Prašomi dau
giau įsigyti bilietų.
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liūs studentijos nuopelnus Lie
tuvai, pradedant didžiuoju 
Vilniaus Seimu ir baigiant nū
dieniais Lietuvos partizanais, 
kvietė neišleisti iš akių savo 
kolegų likimo krašte, nes jų 
susisprogdinimas bunkeryje, y- 
ra įgaliojimas jums tęsti tą ko
vą, jums, kurie palikote na
mus, palikote tėviškę, bet ne- 
paliekate kovos fronto.

ALT pirm. L. šimutis svei
kinimo žodyje kvietė studentus 
ruoštis didžiajam Lietuvos at
statymo darbui.

Antrasis prelegentas dr. P. 
Jonikas savo paskaitoje nuro
dė lietuvių kultūros ir kalbos 
išlaikymo reikšmę išeivijoje, 
tą veiksni, kuris tampriausiai 
yra susijęs su tautybe, per ku
rį pasireiškia tautos būdas.

Iš skyrių pranešimų paaiš
kėjo, kad stipriausiai susiorga
nizavęs Chicagos skyrius, va
dovaujamas L. Griniaus. Šio 
skyriaus iniciatyva buvo suda
ryta rinkiminė komisija, ku
rios pasėkoje išrinkta ir stu
dentų centro valdyba.

Darbo posėdžių metu buvo 
nagrinėjami statuto projektai, 
gvildenami studentų šalpos ir 
lietuvybės išlaikymo klausi
mai.

Rugpiūčio 18 d. vakare Trem
tinių namų salėje įvykusiame 
literatūros ir dainos vakare bu
vo matyti nemaža profesorių, 
daktarų ir akademinio jauni
mo iš Chicagos, Philadelphijos, 
Clevelando ir kitur. Programo
je rašyt. Al. Baronas skaitė 
novelę "Prašviesėjimas”, poe
tė G. Tulauskaitė — keletą ei
lėraščių, solistė St. Klimaitė a- 
kompanuojant prof. VI. Jaku- 
bėnui, pirmą kartą padainavo 
pof. Jakubėno sukomponuotą 
(poetės M. Sims žodžiai) 
“Spindulėliai vakarų” ir kitas 
dainas bei operų arijas. Ope
ros solistas Algirdas Brazis 
padainavo V. Jakubėno “Eže
rėlis” ir arijas iš operų. Pub
liką menininkus sutiko šiltai ir 
nesigailėjo jiems plojimų.

Vlad. B-s

MIELAI KVIEČIAME PRALEISTI ATOSTOGAS KALNUOSE

BUTAUSKŲ ŪKYJE, kurio apylinkės labai gražios, kalnų oras nepaprastai 
sveikas. Jūs čia rasite tikra poilsi ir džiaugsmą.

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

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

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

NORWOOD, MASS
Lankėsi sesuo M. Corenthia
Rugp. pradžioje sesuo M. 

Corenthia, kazimierietė, iš Chi
cagos atvyko atlankyti savo 
mamytę ir brolius Uždavinius, 
26 St. Joseph Avė., Norwood, 
Mass.

Ta proga ji aplankė kleboną 
kun. J. E. Narbutą, kun. P. 
šakalį ir savo gimines bei pa
žįstamus. Po trumpų atostogų, 
rugpiūčio 21 d. viešnia grįžo 
atgal į Chicagą prie savo tie
sioginio darbo.

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

Telef. Torrtngtoa MM

Naujas choras

šv. Jurgio lietuvių parapijo
je kun. P. šakalys, suorganiza
vo vyrų chorą, kuris bažnyčio
je per 10,30 vai. šv. mišias gie
da vadovaujamas V. Kaman
tausko. Kitas bendras choras

gieda per kitas šv. mišias. Kle
bonas kun. J. E. Narbutas ir 
kun. P. šakalys kviečia visus 
vyrus uoliai prisidėti prie cho
ro ir lankyti chorui skirtas 
praktikas pirmadienio vaka
rais.

BasebaDo ratelis, 
suorganizuotas kun. P. šakalio 
pastangomis, šv. Jurgio lietu
vių parapijos vardu jau kelis 
kartu turėjo rungtynes su ki
tų parapijų baseball rateliais 
ir sėkmingai išsikovojo perga
lę-

K. Šimėnas, BALFo 22 sky
riaus pirmininkas rugpiūčio 
pradžioje buvo išvykęs atosto
gų į Maine valstybę. Pasilsėjęs 
lietuviškose Maine apylinkėse 
grįžo prie savo darbo.

Žvalgas

DAUG PADĖKOS

Gerb. Daktare Miller,
Ilgiau kaip šešis mėnesius kentėjau dėl žarnų ligos. Jaučiau
si labai blogai ir netekau 10 sv. svorio. Tikrenybėje viską 
mėginau, tačiau nenustojau vilties. Dėl nesveikatingumo nu
stojau dirbęs. Tuomet mane gydė trys gydytojai, tačiau nei 
vienas negalėjo man pagelbėti mano sveikatą atstatyti.

Pagaliau vienas draugas papasakojo man apie Dr. Mille- 
rio gydymo būdą. Nors aš nepilnai tikėjau tuo gydymo bū
du, tačiau nutariau šioje srityje ką nors pradėti, nes nenorė
jau toliau kentėti. Kreipiausi į dr. Miller ir po kelių savaičių 
natūralaus gydymo tapau nauju žmogum.

Mano pareiga visiems draugams patarti pasinaudoti Dr. 
Millerio natūraliu gydymo būdu ir kitiems paaiškinti apie jo 
gydymo būdą.

K. Sotos, New York, N. Y.

r

LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYTI MANO BIURE 

DR. J. MILLER, D. C Ph. C 
7M Broad Street, Newark, N. I.

PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti iš Nevv York — Hudson Tubs iš Cortland St.,
Kasdien- nuo 9 ryto iki 7:30 vakare. i4th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko. Nuo sto-

Tel. MItchell 2-0<73 ties tik 4 blokai.
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GRAIKAI — LSK 4:2
Po ilgos pertraukos futbolo mė

gėjai vėl turėjo progos pamatyti 
lietuvių futbolo komanda žaidžiant 
prieš aukštosios lygos komandą 
Greek - Americans. Lietuvių koman
da žaidė tokio sąstato: Bagdonas. 
Mileris, Steponavičius, Saldaitis, 
Jėgeris, Stasys Kligys, Vytautas 
Kligys, Adomavičius, Jokūbaitis, Ka- 
lašinskas, Sabaliauskas, Gražys, .Si
mona vičius.

Lietuvių futbolininkai išėjo į 
rungtynes su didfliu pasitikėjimu, 
kad laimės, nes tai pranašavo net ir 
spauda. Tačiau per didelis pasitikė
jimas savimi ir nepakankamas pa
siryžimas rezultatus nulėmė priešo 
naudai.

Pirmo kėlinio žaidimas buvo per
mainingas ir su didele lietuvių per
svara. Jis baigėsi be rezultatų.

Antrame kėliny žaidimas daugiau 
išsilygino ir susidarė pavojingų mo
mentų prie abejų vartų. 56 min. 
Gražys, Jėgeriui puikiai padavus 
sviedinį, įkirto pirmą įvarti. Bet ne
ilgai teko šia pergale džiaugtis. Po 
3 min. graikai, įvykus susigrūūdi- 
mui, pelnė išlyginamąjį įvarti.

Dabar 
žaidimas 
jau nuo 
padidėjo,
priešo gyniką, vėl padidino pasek
mę lietuvių naudai. Po šio įvarčio 
daug kas tikėjosi lietuvių pergalės. 
Bet graikai savo ištverme bei jėga 
rezultatą išlygina, o 82 ir 86 min. 
įkerta dar du įvarčius. Lietuviai ne
nustojo vilties ir, su nemažesne e- 
nergija bei pasiryžimu kovodami, 
prieš rungtynių pabaigą įkirto dar 
vieną įvartį, bet dėl nežinomų prie
žasčių teisėjas to įvarčio neužskai
tė.

Lietuviai (ypatingai puolimas) 
šias rungtynes sužaidė žemiau savo 
lygio. Gana gerai ir be didelių prie
kaištų žaidė visa gynyba (gynimi ir 
saugai). .

Priešžaismyje LSK II pralaimėjo 
graikų rezervinei 2:0.

Futbolo komandos nariai linki Ed
vardui greitai ir sėkmingai pasveik
ti-

— Rugp. 24 d. vakare Graikų— 
LSK rungtynių pertraukos metu 
Graužinis ir Birutis įteikė Lietuvių 
Futbolo Komandai ąlu puikius svie
dinius, nupirktus "Domino Sugar 
Co.” darbininkų sudėtomis aukomis. 
LSK už šią dovaną taria nuoširdų 
ačiū. S. A

— Elvyra Sikšniūtė, gyvenanti į 
Cleveland, Ohio, pasiekė nauja Lie
tuvos rekordą 50 metrų bėgime. Jos 
pasiektas laikas 6,7 sekundės. Sena-1 
sis Lietuvos rekordas buvo 6.8. Lin
kėtina jaunajai sportininkei ir to
liau taip gražiai darbuotis lengvosios 
atletikos srityje.

* « ♦
Spaudoje skelbtos lietuvių lengvo

sios atletikos varžybos Clevelande j- 
vyks rugsėjo 16 d. (ne rugsėjo 9 d., 
kaip anksčiau 
žybas rengia 
sporto klubas 
ši programa:
Vyrams: 100 m., 200 m.,

šuolis i tolį, rutulys.
M o t e r 

šuolis i tolį, 
kas.

J a u n i a
60 m., 100 m., šuolis į tolį, į aukštį, 
rutulys (12 svarų).

Jaunučiams: (1936 a(. gim. 
ir jaunesni): 60 m., 100 m., šuolis 
į toli, j aukštį, rutulys (8 svarų), 
sviedinukas.
Mergaitėms: (1935 m., 

gim. ir jaunesnės): 50 m., šuolis į 
tolį, į aukštį, rutulys (8 svarų) svie
dinukas.

Iškilus 
gali būti 
siųsti ir 
rugsėjo 9

buvo skelbta). Var- 
Clevelando lietuvių 
“Žaibas". Numatyta

prasidėjo permainingas 
ir rungtynių sparta, kuri 

pradžios buvo nemaža, dar 
67 min. Gražys, apvedęs

ims: 50 m., 100 m., 
j aukštį, rutulys, dis-

m s: (1933-35 m. gim.)

pageidavimams, programa 
ir papildyta. Pageidavimus 
registruotis prašoma 
d. šiuo adresu:

Algirdas Bielskus,
770 East 91st S., Clevaland 8. Ohio 
Tenka pabrėžti, kad šios varžybos 

nėra oficialios Amerikos lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybės.

LSK žaibas

v. ŠACHMATAI
Ved* K. Merkis

iškovojo pirmą vietą. Pu- 
ji buvo nugalėjusi Mrs. 
6-2. 6-3 santykiu. Mrs. 
prieš karą užėmė penktą

kurias yra pakviesta 
V. ščiukauskaitė.
pirmadieni (Labor
3 d. 3 vai. p.p. LSK

daly- 
A. M.
Day), 

žais

SCIIKAL.SKAITĖ — Ql EENS 
TENISO NUGALĖTOJA

Lietuvos vyrų teniso klasė, kaip 
žinome, dar nebuvo pasiekusi Euro
pos lygmens, tačiau moterys tuo 
atžvilgiu jau buvo pralenkusios vy
rus. Sitai dar kartą patvirtino ilga
metės Lietuvos teniso meisteris V. 
Ščiukauskaitė - Katilienės pasiekti 
rezultatai ir čia Amerikoje. Praeitą 
sekmadieni įvykusiose Queens apy
gardos teniso pirmenybėse V. ščiu
kauskaitė 
siaufinaly 
Nagorski 
Nagorski
vieta Lenkijos rinktinėj. Finale V. 
Ščiukauskaitė įveikė Mrs. Morris 6- 
1,6-4 santykiu. Nugalėtoja buvo ap
dovanota specialiu “Daily Mirror" 
laikraščio medaliu. Sį sekmadieni 
prasideda Nevv York miesto pirme
nybės. j 
vauti ir

— Si 
rugsėjo
prieš stiprią lenkų Warsaw koman
dą Arctic Ovai aikštėje, 
490 Johnson Avenue, Brooklyn, 
N. Y. Priešžaismyje 1:15 vai. p. p. 
žais klubo rezervinė. Rungtynėse 
žais buvęs DP lietuvių rinktinės gy- 
nikas V. Baziliauskas, kuris atvyks
ta iš Detroito.

— Rugsėjo 9 d. LSK žais prieš 
Philadelphijos Latvių S. C. koman
dą Arctic Ovai aikštėje. Šiose rung
tynėse žiūrovai turės progos pama
tyti keletą buvusios Latvijos rinkti
nės žaidikų.

— LSK futbolininkas Edvardas 
Skobei ka pereitą ketvirtadieni buvo 
išvežtas į St. Johns ligoninę, ku
rioje jam buvo padaryta apendicito 
operacija. Operacija pavyko puikiai.
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Real Estate £ Insurance

Res. 37 Oriole Street JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTABY PUBLIC 
Pi.Tarnavimas (leną ir naktį 

Koplyčia šermenims (lynai. 
TeL SOuth

DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI

BostoneNew Yorke

Automatic Laundry
PARDUCDAM! NAMAI Namie skalbti neapsimoka.

(Bieliauskas)

396 W. BROADVVAY
South Boston, Mass.i

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

PIRKITE NAMUS

B. ZINISI
361

rei-

Vlrginia 7-4499

y.

■

Kitur

I

Parduodame

a

DAvenport 6-0259
R A L P H K R l: C H

FOTOGRAFAS

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

4O» W. BKOADWAY
SO. BOSTON, MASS.

515 E. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

turi po tuš- 
su 11 kam.

finansų Rašt. — B. Cūnlenė,
409 Broadvvay, So. Boston, Mass 

TeL So-8-0948.

.1u

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

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

M O V E R S —
Insųred and Bonded 

Local & Long Distance Movir.g

šeimom
apšildomi — §6990. 
tik mūrinis, kainuo-

65 - 23 Grand Avenue
Maspeth, N. f.

MASPETH. L. I. Visi 
čia flora dviem 
barių, aliejum 
Panašus namas, 
ja $14.000.

Taipgi turime visokių namų,
sose

Union Avė., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

J. P. MACHl LIS
Real Estate & Insurance
85th SL, VV'oodhaven 21, N.

Tel. Vlrginia 7-1896

įTeL

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

vi- 
miesto dalyse, senų ir naujų, 
r

ĮVAIRŪS SKELBI

FUNERAL

t

Tel. 189

FURMTURE CO
NASHt'A, N. II

Mažos rendos — Mažesnės kainos
Veltui pristatomas — Išsimokėjiniui

GRABORIUS
t

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

564 KAST BKOADVVAY 
South Boston, Mta

D. A. Zaletakas, F. E. Zaletakaa 
Graboriai ir Balsam uotojai 
Patarnavimas diena ir naktj. 

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

7ALFTSKAS
FUNERAL MO5CE

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

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS į

H*++++++++++++4-4-+++t+++++++++++++++4-++++++++++++++-4

Telefonas: EVergreen 4-8934

168 W. PEARL ST.,

Tel EV. 4-7729

GENERAL INSURANCE AGENT
72nd Street Maspeth, N. Y

Skaitykite ir platinkite 
“Darbininkų”!

IEŠKOMA 45-50 metų mo
teriškė, mokanti ir angliškai, 
kuri galėtų prižiūrėti 2 ber
niukus dienos metu, kai vyras 
dirba. Kreiptis laišku sekančiu 
adresu: Adomas Narbutas,
7110 Grand Avė., Maspeth, L. 
I., N. Y.

PAIEŠKOJIMAS
Ona Laurvna. gyvenanti 608 

Grand St., Brooklyn 11, N. Y 
ieško savo sesers dukters Pet
ronėlės Zaveckiūtės, kilusios 
iš Turgalaukio, Liudvinavo 
valsč., Marijampolės aps., gy- 
venančios Argentinoje.

L į t h ii a n i a n 
Fumi ture Co.

! 
!l

ĮTeL EVergreen 7-4335

jStephen Aromiskis
(Armakauskas)

326-328 VV. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Joseph F. .Antanėlis
OPrOM E TEISTAS

Monuments and Markers
Cemetory Lettering

! NASHUA MOM MENTCO.:
83 KinUey St- TeL 2155-W į 

| Nashua, N. H. |

J . . . a . . . •• • • •

f
JAMAICA NORTH, tarp 8 Avė. ir 

BMT Sub. visas tuščias dviem šei
mom mūrinis namas su balkonais 
(porčiais), 2 automobiliams garažas, 
apšildomas — $15.500.

■•lrmlnink# — Eva Markslenė, 
625 E. 8th St., So. Boston, Masa.

TeL SOuth Boeton 8-1298.
Ace-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,

8 Winfleid St., So. Boston, Masa.
?rot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

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

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.

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

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

Namų pirkimo bei pardavimo ir 
visokios apdraudos (insurance) 
keliais gerai patarnaus:

Graborius—Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y

♦
‘.TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

i l■EVergreen 8-9770
i Joseph Garsz- t

Graborius—Balsamuotojas
VYTAUTAS YAKaVONTS

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Povilas Vaitonis, išvykdamas j 
Kanados pirmenybes Vancovery, dė
koja visiems šachmatų bičiuliams 
už piniginę ir moraline parama.

Iš Bostono jis gavo $101.— ir Chi
cagos $52. Kitas lėšas sudėjo kana- 
diškiai: Hamiltono lietuvių parapija 
$^p, Hamiltono ateitininkai $43, To
ronto Vytis $160.— ir Hamilton 
Chess Club $50. • j

Vaitonis kiek nuogąstauja, kad 
visuomenės paremtas jis bus verčia-’ 
mas daugiau stengtis ir bijosi, kad 
kartais nepersistengtų. Šiaip, į pir
menybes jis išvyko su nebloga nuo
taika.

Ulinois pirmenybėse, Chicagoje
(rugsėjo l-3> greta Chicagos meiste
rio Povilo Tautvaišos žada 
lyvauti Aleksandras Zujus, 
Karpuška ir Ramašauskas.

Chicagos lietuvių turnyrą
Aleksandras Zujus. surinkęs
kų (pralaimėjo Estkai), 2 v. Estka 
6% tč. Dėl trečios vietos varžosi Šal
kauskas ir Kaunas. Meisteris Taut- 
vaiša nedalyvavo.

K, Škėma ir K. Merkis šiardien 
pradeda savo kovas Nevv England 
pirmenybėse, kurios vyksta Nevv 
Haven, Conn. RRYMCA rūmuose 
(prieš pat stotį) nuo rugp. ’31 iki 
rugsėjo 3 d.

Bostoniškis And.
kviestas
Montreal miestą. _, 
rinktinėje dalyvaus 3 lietuivai: škė-1 
ma, Merkis ir Keturakis. j

Rungtynės bus rugsėjo mėn.. Rut-’J - mn AA TO O OZYKT
lan±yL__ i? J- ( vKUiMS & SUnlEdvardas Pažėra pasižymėjo Sao 
Paulo, laimėdamas pirmą vietą, rašo 
Tėviškės žiburiai.

I
1

: Iždininkė — Ona Šiauria, 
51 Tampa St., Mattapan, Mada.

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

Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą, antradienj menesio, 7.30 v. 
vMuire, Parapijos sasėje, 49z E. 
Jsventh St., So.' Boeton, Masa.

irisai* draugijos reikalais kreipkitės 
į pas protodcoių raėunlnkv.

i I 
I
\•>-

F. W. Shalins 
(Salins kas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 
— $156 —

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 -92 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y

dar da- 
Vladas

laimėjo
8-1 taš-

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lavvrence St.. Brockton, Mass

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

maisto arba jautiesi pra
rūgęs, , apsunkintas. Paimk 
Alavijos' grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje ir 
išgerk.
čiausius 
svaras 
kant 6 
siunčiam į jūsų namus.

Pramuš kad ir kie- j 
vidurius. Alavijos 

$2.50. Mažiau per- 
uncijų už $1.00. Pri-

ALENANDER’S CO.
4 414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

’el. 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 diena ir naktį

Keturakis pa-
į Bostono rinktinę prieš 

Taigi, Bostono

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

8EATADIENIAIS 2 V AL POPIET.

BROOKLYN 11, N. Y.495 GRAND

J. P. GINKUS 
Direktorius

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

Oro bangomis transliuojami 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir t.t Vestuvės,

Lietuvių Radijo Draugijos

JOK. J. STUKAS, Dir.
1264 White St, Hillside, N. J.

Tel. W A veri y 6-3325
SAVI, PAS SAVUOSIUS!

W WKL 1600 kc

GYVUOJA PER 15 METŲ

STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVTTAS V. IRAKE Viens
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Jan 9-ti Metai Kai Visj Klauso—

Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

Šeštadieniais, 4:45 - 5:3(1 p. p.\

Stotis WEVD—-1330 kil. 5000 w.

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupomas

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

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

Pristatom geriausį toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
GRAFTON A VE., ISLINGTON, MASS.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERU1SKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

1
I

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

VERONICA R. VALANTIEJUS 
Laisniuotas Graborius

ZUPP’S BAR TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

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

VISOKIU ROSIU GORIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS' 

Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

V. GERULAIČIO 
Transporto Kontora

Atlieka baldų, prekių, keleivių ir jų bagažo 
PERVEŽIMO DARBUS

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.

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

s ' KORIS BEVERAVE CO.

J 220 E Street
J. ARLAUSKAS, Savininkas

Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

W AITT
30 EMERSON AVĖ. 

Brockton, Mass.

EDH ARD J. WAITT 
(VVaitekūnaa) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Diena ir Naktį 
Koplyčia šermenims dykaL

W. J. CHISHOLM

'Asmeniškas Patarnavimas'

231 SMITU st

PSOVTDKNCK, K L

Telephone.

OFISO : DEXTER 1952

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”
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Pamaldos nž kun. V. Pinkaus 
vėlę

Rugsėjo 3 d. šv. Jurgio pa
rapijos "bažnyčioje 10 vai. ryto 
bus atlaikytos gedulingos pa
maldos už kun. V. Pinkaus vė
lę. Kadangi rugsėjo 3 d. yra 
nedarbo, tai laukiama j pamal
das atsilankant daug parapie- 
čių, nes daugelis dar prisimes 
na velionies gražią darbuotę 
šioje parapijoje.
Kunigų Vienybės C. Valdybos 

posėdis
Pirmasis po suvažiavimo į- 

vyko Nevv Yorker viešbutyje 
rugpiūčio 23 d. Perskaičius su
važiavimo protokolą, nutarta 
kas mėnuo siuntinėti kunigams 
aplinkraščius primenant vieną 
ar kitą suvažiavimo nutarimą 
ir kas darytina jiems įgyven
dinti. Pirmuoju tokiu reikalu 
pabrėžtas Mindaugo krikšto 
minėjimas. C. Valdyba yra nu
tarusi išleisti ir brošiūrą apie 
Lietuvos krikštą. Pirmininkas 
prel. J. Balkūnas įgaliotas Ku
nigų Vienybę atstovauti Am. 
Liet Bendruomenės Laikinaja
me Komitete.

Prel. Pr. Juras 
dalyvavęs Kunigų Vienybės C. 
Valdybos posėdyje, pirmą kar
tą aplankė naująjį pranciškonų 
vienuolyną ir “Darbininko” 
spaustuvę. Buvo labai paten
kintas gyvu naujo kultūrinio 
židinio darbu.

Vajaus reikalu
Šį šeštadienį per J. Ginkaus 

radiją kalbės Br. Kulys, o per 
J. Stuko radiją bus transliuo
jamas pasikalbėjimas su Va
jaus komiteto pirmininku adv. 
Pr. Aleksiu.

J. Petrėnas pasitraukė iš 
“Vienybės”

J. Ginkaus radijas pereitą 
šeštadienį pranešė, kad rašyto
jas Juozas Petrėnas, buvęs 
“Vienybės” redaktorius, pasi
traukė iš pareigų.

Papildė choro valdybą
Pasitraukus Operetės choro 

valdybos pirmininkui, nauju 
išrinktas B. Gedeika, o reikalų 
vedėjui išvykus į Clevelandą, 
jo vieton išrinktas L. Vakselis.

’ >. . ■ ■ ■

PADĖKA GERADARIAMS
Neseniai seselė M. Immacu- 

lata iš Pittsburgh, Pa., kartu 
su sesele M. Lorena aplankė 
savo mamytę Salomėją Milte- 
nienę, gyvenančią Brooklyne. 
Ta proga giminės ir geradariai 
seseles gražiai priėmė, pavai
šino ir paaukojo aukų Seselių 
Pranciškiečių vienuolynui. Se
selės ir Salomėja Miltenienė vi
siems nuoširdžiai dėkoja.

Karo laivai U. 8. S. Wisconsin New Yorko danrorattlu pavėsyje.

Patikslinimas
“Darbininko” 36 nr., rug

piūčio 24 d. laidoje, J. Žilevi
čiaus atsišaukime į lietuviš
kų parapijų chorus, buvo pra
leista pora eilučių, kurias čia 
patisklininame.

J bendrą chorų praktiką, ku
ri įvyks rugsėjo 5 d. 8 vai. vak. 
Apreiškimo parapijos salėje, 
pasiruošti bendram giedojimui 
šv. Patriko Katedroje rugsėjo 
9 d. 4 vai. p. p. minint kara
liaus Mindaugo ir Lietuvos 
krikšto 700 metų jubiliejų, yra 
pakviesta ir Harrisono Sopu
lingosios Dievo Motinos para
pijos choras, vedamas A. Ka- 
čanausko ir Lindeno tautinis 
choras, ved. J. Čižausko.

Jungtinių chorų vedėjas p. 
J. Žilevičius į minėtą chorų 
praktiką kviečia ne tik visus 
choristus, bet ir visus lietuvius 
galinčius ir norinčius prisidėti 
prie numatytų atsišaukime 
giesmių bendro giedojimo.

Proga padėkoti
Didžiojo New Yorko Tremti

nių Pagalbos Vajaus komitetas 
savo posėdyje rugpiūčio 22 d. 
nutarė papiginti tarifą, kad di
desnis tremtinių skaičius galė
tų padėkoti savo kvietėjams 
vajaus koncerto leidinyje. To
kioms padėkoms skiriamas vie
nas aštuntadalis leidinio pusla
pio už 4 dol. Norintieji tokias 
padėkas savo kvietėjams pa
reikšti privalo BALFo adresu 
prisiųsti savo ir savo kvietėjų 
pavardes ir adresus ir 4 dol. 
pinigais, čekiu ar money orde
riu.

Pianistė S. Levickienė 
iš S. Bostono vėl grįžo į Brook
lyną. Ji čia duos pianino pa
mokas ir akompanuos daini
ninkams bei baletininkams. 
Lietuvoje ji buvo Klaipėdos ir 
Kauno konservatorijos moky
toja ir Kauno teatro koncert
meisterė.

25 metai WWRL stočiai
Long Island radijas WWRL, 

per kurį transliuojama Juozo 
Ginkaus lietuviškoji programa, 
rugp. 25 d. minėjo 25 metų su
kaktį. J. Ginkaus radijo štabas 
pasiuntė sveikinimus ir gavo 
dovanų laišką su 5 sidabriniais 
JAV doleriais, nulietais 1885 
m.

Med. gydytojas šidagis
keletui dienų yra sustojęs 

New Yorko uoste. Jau pora 
metų, kai jis, kaip DP gydyto
jas, lydi tremtinių transportus 
į įvairius kraštus. Jo šeima gy
vena Vokietijoje.

Aukos Darbininkui
N. N., Brooklyn, N. Y. $5.00 
J. Waitkus,

Philadelphia, Pa. $1.00
J. šuopys,

Detroit, Mich. $1.00
Nuoširdžiai dėkojame.

Administracija

STEIGIAMAS LITUANISTI
KOS INSTITUTAS

Iš New Yorko Liet. Tremti
nių Draugijos kilusi iniciatyva 
privedė prie eilės čia gyvenan
čių lituanistų pasitarimų, ku
rių metu nutarta steigti mūsų 
mokslus einančiai arba mokslą 
nutraukusiai jaunu omenei 
aukštuosius lituanistikos kur
sus — institutą. Klausytojai 
galėtų eventualiai pasiruošti li
tuanistais Lietuvos mokytoms, 
o kiti šiaip jau pagilintų savo 
žinias. Klausytojai turėtų stu
dijų knygeles, o išėję nustaty
tą kursą gautų atitinkamą pa
žymėjimą. Klausytojų amžius 
neribotas, o mokslas nemoka
mas. Dėstys žinomi savo sričių 
specialistai, Lietuvoje mokę 
aukštosiose mokyklose. Pats 
institutas veiks Brooklyne. 
Vieta, atidarymo laikas ir re
guliavimas bus paskelbta vė
liau. Paskaitų laikas bus pa
rinktas pagal klausytojų pagei
davimą. Jeigu nesusidarytų mi
nimalus užsirašiusių skaičius, 
institutas darbo nepradėtų.

Reikia tikėtis, kad mūsų na- 
triotingoji jaunuomenė mielai 
pasinaudos šia puikia proga 
ir gausiai užsirašys klausyto
jais.

Užsirašyti galima ligi šių 
metų rugsėjo 15 d. “Darbinin
ko” (680 Bushwick Avė.), 
“Vienybės” (412 Bedford 
Avė.) redakcijose ir pas org. 
komisijos narius.

Jok. J. Stukas, Newarko liet, 
radijo programos vedėjas, bu
vo teisėju įvykusiame Dolkų 
konkurse New Yorke. rugpiū
čio 27 d. Konkurse dalyvavo ir 
lietuviai.

Viešnia iš Kubos
Pereitą savaitę Brooklyne 

pas savo gimines lankėsi A. 
Žaliaduonytė, atvvkusi iš Ku
bos. Ji su giminaite, aplankiu
si “Gabiją”, savo tėvui, kuris 
labai mėgstąs lietuvišką muzi
ką, nupirko lietuvišku plokšte
liu. Be to, paprašė jai siunti
nėti knygų naujienas ir lietu
viškos periodikos. *

Balerina Aid. šlepetytė
keletui dienų yra atvykusi 

iš Detroito į New Yorką. Prieš 
patekdama Amerikon, ji šoko 
Paryžiaus balete ir gastroliavo 
Portugalijos ir Ispanijos sosti
nėse. Dabar kviečiama šokti 
žymiuose JAV baleto vienetuo
se. Ketina apsistoti New Yor
ke.

Rašytojas Adolfas Mekas
neseniai pašauktas JAV ar

mijom baigęs apmokymą, ga
vo atsižymėjimo medalį kaip 
geriausias šaulys. Numatoma, 
kad su daliniu jis netrukus iš
vyks į Vokietiją.

DARBININKAS

Lituanistikos mokykla pradės 
darbą rugsėjo 15 d.

Praeitais metais Bostono 
šeštadieninėje mokykloje mo
kėsi per 100 mokinių. Veikė 
visos pradžios mokyklos ir vi
sos gimnazijos klasės. Steng
tasi eiti kursą pagal tremties 
mokyklos programą:

šį rudenį mokykla pradės 
jau trečiuosius mokslo metus. 
Taip pat veiks visos pradžios 
mokyklos ir visos gimnazijos 
klasės. Vietos lietuvių parapi
jos klebonas kun. Pr. Virmaus
kis maloniai sutiko ir toliau 
leisti naudotis mokyklos rei
kalams parapijos mokyklos oa- 
talpomis, šviesa, kuru bei ūki
nės priežiūros personalu. Mo
kykloje praeitais metais dirbo 
10 mokytojų. Liet. Kult. Rė
mėjų ir tėvų rūpesčiu, visiems 
mokytojams per praeituosius 
dvejus metus mokėtas minima
lus atlyginimas bus mokamas 
ir šiais metais.

I vietą dvejus metus rūpes
tingai ir sėkmingai vadovavu
sio mokyt. V. Kulboko, kurtis 
pasitraukė iš pareigu dėl svei
katos, mokyklos vedėju pa
kviestas mok. K. Mockus.

Visi j pikniką
Pirmadienį, rūgs. 3 d. yra 

darbo šventė — Labor Day. 
Šią dieną Brockton’e, Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų Vienuo
lyno sodyboje, įvyksta didingas 
piknikas. 10:30 vai. — iškil
mingos šv. mišios ir naujos 
prieglaudos namo pašventini
mas. 12 vai. — šilti lietuviški 
pietūs. Po pietų pradedama 
graži ir įdomi programa. Kvie
čiame visus!!! Autobusai nuo 
šv. Petro bažnyčios, So. Bosto
ne j Brocktoną išeina 9:15. Ke
lionė ten ir atgal —$1,25.

BALF skyriaus piknikas į- 
vyko rugpiūčio 19 d. Romuvos 
Parke, Brocktone. žmonių da
lyvavo apie 1000. Pelno liks 
keli šimtai dolerių.

Komp. Juozas Žilevičius iš 
Elizabeth, N. J. svečiavosi 
Bostone. Buvo sustojęs pas sa
vo gimines, D-rus Gimbutus, 
Dorchestery. Aplankė komp. 
Jeronimą Kačinską ir kitus.

JAU IŠĖJO “AIDŲ” 7 Nr.
Po vasaros atostogų iš spau

dos išėjo 1951 m. AIDŲ 7 nu
meris, kuriame yra šie straips
niai: vysk. V. Brizgys — Tau
tinių kultūros vertybių vieta 
savose bažnyčiose, Stasys Yla
— Didysis aitvaras (atsimini
mai apie Balį Sruogą Stuttho- 
fe), Juozas Girnius — Žinoji
mo prievarta ir tikėjimo lais
vė (filosofinis straipsnis) ir 
Zenonas Ivinskis,— Lietuva 
dviejų amžių sąvartoje. Groži
nę kūrybą šiame numeryje at
stovauja O. -V. Milašius, Juozas 
Kėkštas ir S. Prapuolenytė.

Apžvalginėje dalyje rašo A. 
Mažiulis apie kan. A. Saba
liauską — Žalią Rūtą, Aug. 
Raginis recenzuoja Vinco Ra
mono knygą “Dulkės raudo
nam saulėleidy”. Mokslo sky
riuje rašoma apie šių dienų 
gamtos mokslų milžiną Louis 
de Broglie, Meno skyriuje, pa
minėta muziko J. Žilevičiaus 
60 metų amžiaus sukaktis, o 
visuomeninio gyvenimo apžval
goje Juozas Alaušius iškelia į- 
domių minčių lietuviškos kny
gos klausimu dabartiniais lai
kais.

žurnalas iliustruotas lietu
vių dailininkų kūriniais bei me
niškais foto darbais, šiame nu
meryje yra P. Augiaus medžio 
raižinys — Grybautojos. A. 
Tamošaitienės kilimas — Min
daugo žmonos Mortos krikštas,
— išaustas prel. P. Juro užsa
kymu. Jono Rimšos paveikslas 
iš Pietų Amerikos indėnų bū
ties, A. Krivicko — "Gėlynas”, 
A. Galdiko — Suvalkijos pei
zažas. ir Vyt. Maželio foto nuo
trauka — Lietuvaitė. Be to, 
numerį pagyvina grakščios T. 
Valiaus vinjetės.

Du minėjimai
Rugsėjo 2 d. Bostono lietu

vių visuomenė minės Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo krikšto 
700 metų sukaktį ir rugsėjo 8- 
ją Marijos gimimo šventę ir 
D. L. K. Vytautą.

Iškilmių tvarka: 10 vai. šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje iškil
mingos pamaldos: šv. mišias 
atlaikys prel. dr. K. Urbanavi
čius; pamokslą pasakys prel. 
Pr. Juras.

2:30 vai. popiet Municipal 
Building salėje įvyks masinis 
Bostono lietuvių susirinkimas; 
kalbės dr. Petras Kaladė ir S. 
Sužiedėlis; pakviestas ir garbės 
konsulas adv. šalna; meninę 
programos daiį atliks solistas 
Stasys Liepas, muzikas Jeroni
mas Kačinskas ir muzikos mo
kytoja Alicija Plevokaitė.

Įėjimas neapmokamas. Sa
lėje bus daroma rinkliava. Pel
no dalis eis BALFo naudai.

Visa lietuviško Bostono vi
suomenė yra kviečiama daly
vauti.

A. L. R. K. Federacijos 
Bostono skyriaus valdyba

Inž. A. Čaplikas. ALT Bos
tono skyriaus pirmininkas, pa
sitraukė iš Lithuanian Melody 
(Lapėno) radijo programos 
tvarkytojų tarpo.

Šv. Petro par. choras rugp. 
19 d. buvo autobusu išvykęs į 
Cape Cod iškylauti.

Dr. Marija Gimbutienė grį
žo iš žaliųjų Vermont kalnų, 
kur su savo dukrelėm praleido 
apie mėnesį atostogų. Dr. J. 
Gimbutas ten atostogavo su sa
vo šeima porą savaičių.

Daugiau žmonių' dalyvavo.
Šiais metais Kennebunk Port, 
Me., Tėvų Pranciškonų suruoš
toje Lietuvių Dienoje iš Bosto
no dalyvavo daugiau žmonių 
negu kitais metais.

Kap. Vilimas Šimkus, ištar
navęs daugiau kaip 20 metų 
Mass. valstijos policijoje, o per 
paskutinius 5 metus buvęs jos 
vadu — kapitonu, išėjęs į pen
siją, dabar eina svarbias pa
reigas Eastem Mass. Street 
R’way autobusų transporto į- 
monės tarnautojų samdymo 
mo biure. Kapitono žmona Ve-, 
ronika yra žinoma tremtinių 
labdarė.

Daro $8-10,000 apyvartos, 
kad ir vasaros metu, bet Liet. 
Pil. D-ja savo naujose patalpo
se į mėnesį turi $8-10,000.00 a- 
pyvartos.

Dalyvaus Brocktono mugėje 
(Fair). Be kitų įvairybių 
Brocktono mugėje bus ir įvai
rių tautų liaudies šokių para
das. Yra pakviesta ir Bostono 
tautinių šokių grupė. Rugsėjo 
8d. po pietų dalyvaus grupės 

jaunamečiai, o sekmadienį su
augusieji.

Mirė K. Kontautienė. Rug
piūčio 27 d. Bostono miesto li
goninėje pusę metų sirgusi 
Kotrina Kontautienė - Brauk- 
lytė, 54 metų amžiaus, gyve
nusi Hartford St. So. Bostone. 
Kilusi iš Žemaitijos, Kartėnų 
parapijos, gyvenusi Kretingoje, 
Klaipėdoje ir Palangoje, Vo
kietijoje gyveno Bayreuth sto
vykloje. Į Ameriką atvyko su 
šeima 1949 m. gegužės 30 d. 
Paliko vyrą Petrą, sūnų Fe
liksą .dukreles Adelę ir Akvi- 
liną ir nemažai giminių, kurių 
tarpe yra ir kun. A. Kontau- 
tas.

LIETUVOS VYČIŲ SEIMO

ŠOKIAI
Grand Ballroom ★ HOTEL NEW YORKER

, JOE THOMAS orkestras

Penktadienį, Rugsėjo 7 d^ 1951
9:00—1:00 vaL Bilietai $1.50

Rugpiūčio 31, 1951

Nes Yorko gub. Thomas E. D«-wey (deš.), ilgai keliavęs po Toli
muosius Rytus, parskrido i Seattle, Wash. Jis žurnalistams pareiš
kė, kad komunistai nori tik laimėti karui laiko. Kairėje — jj pasi
tikęs Washingtono gub. Arthur Langlie.

Kun. A. Kontautas ir kun. J. 
Klimas rugpiūčio 26 d. buvo 
išvykę į Marianapolį, į ateiti
ninkų stovykloje suruoštą Min
daugo krikšto minėjimą.

Kun. K. Mažutis, Jaunučių 
sąjungos reikalais išvyko ke
lioms dienoms į Marianapolį. 
ateitininkų stovyklą, iš kur 
vyksta į Rochester, kur rug
sėjo 1 ir 2 d. bus Amerikos at
eitininkų suvažiavimas.

B. Ambrožienė ir St. Damb
rauskas sukūrė šeimos židinį. 
Gyvens pastoviai Bostone. Su
tuoktuvių iškilmės bažnyčioje 
įvyko rugp. 25 d.

Evelina ir Jonas Šležai, gyv. 
Dorchesteryje, susilaukė sū
naus Edvardo - Vinco, kuris 
buvo šv. Petro bažnyčioje pa
krikštytas rugp. 26 d.

“Žiburio” knygynas ir spau
stuvė nradeda veikti So. Bosto
ne, 335 E. St., nuo rugsėjo 
mėn. pradžios. Tai bus lietu
viškas ir katalikiškas knygy
nas, leidykla ir spaustuvė.

Ona ir Vincas Jurgelaičiai 
rugp. 26 d. atšventė vedybinio 
gyvenimo 35 metų sukaktį. 
Kuklios iškilmės įvyko Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų vienuo
lyne Brocktone, kur gyvena 
dvi sukaktuvininkų dukrelės, 
sesuo Baptistą ir sesuo Pauli
na. Sūnus, kun. A. Jurgelaitis,
O. P. atvyko į tas iškilmes iš 
Nevv Yorko ir čia atlaikė pa
maldas. Dalyvavo duktė Anelė 
ir būrys artimųjų bei gimi
nių.

Proga padėti tremtiniams
Baigiantis buto ir darbo ga

rantijų sudarymo laikui, NC- 
WC visiems lietuviams, esan
tiems Vokietijoje, tokias darbo 
ir buto garantijas sudarė. Kas 
norėtų NCWC organizaci jai ir 
savo tautiečiams pagelbėti, tu
rėtų laisvą butą ar žinotų dar
bą, prašoma užeiti į kleboniją 
ar NCWC įstaigą ir užpildyti 
tam reikalui paruoštas blan
kas.
Daug tremtinių įsigijo namus.

Bostone jau apie 30 tremti
niu įsigijo nuosavus namus. Ži
noma — išsimokėtinai.

Petras Peldžius ir K. Mažu
tis priešais “Darbininko” salę, 
buvusios mažos krautuvėlės 
patalpose ruošiasi steigti spau
stuvę. Spaustuvėje būsią spau
sdinama “Vytis” ir atliekami 
kiti spaudos darbai. Spaustuvė 
pradėsianti veikti nuo rugsėjo 
1 d.

i

Cambridge, Mass.
Į Kennebunk Porte įvykusią 

Lietuvių dieną dalį Cambridge 
lietuvių buvo nuvežęs A. Dau
kantas, o kitus — J. Mackevi
čius ir J. Malinauskas. Dėkui 
už paramą!

Kun. J. Petrauskas, parapi
jos vikaras, visu įtempimu tai
so N. J. Seserų vienuolyną, ku
riam remonto jau seniai rei
kėjo. Dabar labai reikalinga 
geros valios žmonių parama 
aukomis ir darbu. Prisidėki
me!

P. Žukas, vyčių kuopos pir
mininkas, grįžo iš karo laivy
no pratybų, kurias jis kas met 
turi pakartoti. Jis yra rezer
vistas.

T. Aneliauskienė su 3 vai
kais atvyko iš Vokietijos pas 
savo tėvelius Bruožius ir sese
rį Paliulienę. Jos vyras dėl ne
sveikatos liko Vokietijoje.

J. Jakutis, tarnaująs ka
riuomenėje, iš Kalifornijos bu
vo atvykęs savo tėvelių lanky
ti ir pasilsėti. Paviešėjęs vyks 
tiesiai į naują paskyrimo vie
tą — Seattle, Washington.

J. Bažinskų sūnus Edvardas 
išvyko atostogų į Brant Rock, 
o į Cambridge atvyko iš Rum- 
ford, Me. A. Žalneraitis su a- 
nūkėmis Louisa ir Ruth.

Į Brocktoną, N. J. Seserų 
rėmėjų rengiamą pikniką-ge- 
gužinę, autobusai išeis rugsėjo 
3 d. (Labor Day) apie 10 vai. 
nuo lietuvių bažnyčios. Šiais 
metais Seselėms parama labai 
reikalinga. Visi dalyvaudami 
Seselių parengime jas paremsi- 
me. A. D.

? ATLIEKAME ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
i 
i

FORUM PRES1 
yra lietuviška, 
moderniška spaus
tuvė, kurios ssvii 
ninkas yra A. 

; Peldžius, ilgūs 
metus buvęs “Dar
bininko” adminis
tratorius. Šioje 
spaustuvėje yra 

atliekami įvairūs spaudos darbai; kais 
tai: konstitucijos * mokesčių knygelės • 
pamfletai • plakatai * įvairūs tikietai • 
laiškams antraštės. * vokai * vestuvių 
pakvietimai — Wedding Invitationa is 
tt

FOTOGRAFUOS būdu — Offseta 
perspausdiname: maldaknyges, * mo
kyklų vadovėlius ir IX Visais spaudos 
reikalais kreipkitės:

BROCKTON BB.MMK


