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Kad ir kaip Sovietų ambasa
da Stockholme neriasi iš kai
lio vilioti pabaltiečius namo, 
bet jų septynerių metų prona- 
ganda visiškai nepasisekė. Šve
dų dienraščio “Svenska Dag- 
bladet” š. m. rugsėjo 11 d. ži
niomis nuo 1945 m. vos tik 100 
pabaltiečių buvo Sovietų ap
gauti ir grįžo atgal, daugiau
sia 1945-46 m. 1950 m. vos 
tik kokia dešimtis tepasidavė 
tiems Sovietų viliojimams.

Pabaltiečių skaičius Švedijo
je po antrojo Pasaulinio karo 
buvo skaitomas vidutiniškai 
30.000, taigi, Sovietų sirenoms 
pavyko suvilioti tik apie 0,4%

K VLIKo IR LOZORAIČIO 
DERYBŲ

Rugsėjo pradžioje prasidė
jusios derybos tarp VLIKo ir 
Lozoraičio, iš Vokietijos gau
tomis žiniomis, įklimpo. Ga
vus ministerio P. Žadeikio tele
gramą iš Washingtono, atrodė, 
kad bus pasiekta susitarimo, 
bet kaip pranešama, redaguo
jant raštu atskirus punktus, 
vėl viskas užkliuvo. Ypatingai 
d i dol i kliūtis dery
boms pasidariusi, 
kad St. Lozoraitis derybose jau 
bandęs remtis ne ligšiolinėmis 
pretenzijomis būti diplomatijos 
šefu, bet pareiškęs, kad jis e- 
sąs Lietuvių Rezistencijos San
tarvės atstovas. Bet su ta gru
pe jokios derybos VLIKo nebu
vo numatytos.

“AMERIKOS BALSAS” 
PERDAVĖ

šeštadienį, liepos 15 d. “Ame
rikos Balsas” lietuviškoje pro
gramoje pertransliavo iš New 
Yorko katedros karaliaus Min
daugo 700 m. krikšto iškilmių 
dalį. Perduota buvo lietuviškas 
prel. J. Balkūno pamokslas ir 
giesmės Pulkim ant kelių, Ma
rija Marija ir Neapleisk Auk
ščiausias.

Sekmadieni, rugsėjo 16 d., 
perdavęs pasikalbėjimą su Lie
tuvos konsulu Chicagoje dr. 
P. Daužvardžiu.

IRANAS SKELBIA GAUSIAS Iš
SOVIETŲ PARAMOS

Teheranas. — Irano vyriau
sybės atstovas pareiškė, kad 
jei anglai sustabdysią į Iraną 
cukraus ir kitų trūkstamų da
lykų vežimą, tai Iranas jais 
būsiąs aprūpinamas Sovietų. 
Praėjusią savaitę anglai prane
šė, kad jie savo eksportą i Ira
ną siaurina ir nekreips į kitus 
kraštus, šios anglų priemonės 
buvo paskelbtos, Iranui įteikus 
anglams savo ultimatumą, kad 
vėl būtų atnaujintos derybos. 
Cukrus Iranui turi labia dide
lės svarbos, nes vargingesnių
jų sluogsnių svarbiausias mais
tas Irane yra duona ir cuk
rus.

Vakarų stebėtojai mano, 
kad mažai tikėtina, iog Sovie
tai galėtų daugaiu cukraus Ira- 
nui parduoti, nes ir prieš 10 
mėnesių sudarytoj sutarty nu
matytų kiekių neįstengė įvežti 
— vietoj 50,000 tonų ligi šiol 
teįvežė tik 10,000.

Pasitraukiančiam iš pareigų 
JAV atstovui atsilankius pas 

visų pabaltiečių Švedijoje, arba 
0,06% per metus. Blogas penk
mečio planas!

Kiekvienas malonumas ne
apsieina be išlaidų, tat ir So
vietams šis pabaltiečių šimte
lis kainavo didelius pinigus. 
Sovietų ambasada Stockholme 
turėjo estams ir latviams skir
tus specialius attache. kurių 
pagrindinis uždavinys buvo 
tvarkyti ir organizuoti renat- 
riacijos propagandą ir padėti 
pabėgėliams atvykti ligi Sovie
tų laivo Stockholmo uoste. Tie 
attache dabar, neįvykdę kaip 
reikiant savo penkmečio, yra 
atšaukti, nes čia jie liko bedar
biai.

Nors attache ir išvyko, bet 
propagandos raštai bei rašte
liai nenustoju plūdę į Švediją. 
Juos spausdina Talinas ir Ry
ga, bet išsiuntinėja Sovietų 
ambasada Stockholme. Ka
dangi lietuvių čia labai nedaug, 
tai ir propagandai čia jokios 
dirvos nėra, daugiausia to 
šlamšto gauna estai.

PRADĖS VEIKTI PASAULIO 
LIETUVIŲ BENDRUOMENE

šeštadieni, rugsėjo 15 d., 
Brooklyne, Balfo patalpose, į- 
vyko sušauktas Tremtinių 
Bendruomenės iniciatyva pasi
tarimas. Atsilankė įvairių gru
pių atstovai ir, pirmininkau
jant inž. Novickiui, sudarė ko
mitetą, kuris surengs iškilmin
gą aktą, šiuo aktu Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė Ameri
koje pradės savo veiklą. I Ko
mitetą įeina keturių ALTo po
litinių grupių atstovai, New 
Yorko Tremtinių Draugijos 
pirmininkas ir dar keturi iš
rinkti iš ten dalyvavusių.

EISENHOVERIS BŪSIĄS 
RESPUPBLIKONŲ KANDI

DATAS

Philadelphia. — Kongreso 
atstovas H. D. Scott grįžo ap
lankęs gen. Eisenhoverį su į- 
sitikinimu, kad jis ir jo drau
gai gali tęsti pastangas pasta
tyti respublikonų kandidatu į 
prezidentus.

min. pirm. Mossadeh, pastara
sis pasiteiravo, kodėl eksporto 
- importo bankas neskirio Ira- 
nui prašytos 25 milijonų dole
rių paskolos. Jam buvo paaiš
kinta, jog Iranui netekus pa
jamų iš naftos, bankas nepasi
tiki, kad Iranas bus pajėgus 
paskolą grąžinti. Mossadeh 
tvirtina, jog Ianas turįs pakan
kamai pinigų apmokėti darbi
ninkams, kurie dirbtų prie 
pirktų už paskolą mašinų. Bet 
bankas, atrodo, yra kitos nuo
monės apie Irano finansinį pa
jėgumą.

IRANAS NORI IŠVARYTI 
ŽYDUS

Bagdadas. — Iš Irano ateina 
žinių, kad vyriausybė nori at
imti krašte gyvenantiems žv- 
dams pilietybę ir juos perkelti 
j Palestiną.

Irakas šiuo metu jau baigė 
žydus į Izraelį išsiųsti. Vienų 
metų būvy iš Irako išvyko 
108,000 žytlų.

Deryboms su Sovietais paliktos atviros durys
Washingtonas.— JAV, Ang

lijos ir Prancūzijos užs. reika
lų ministeriai savo pasitarimus 
baigė rugsėjo 14 d. Po konfe
rencijos išleistame pranešime 
nurodoma, kad ministeriai ap-

Vokietijoj abi pusės 
manievruoja

Bomia. — šiomis dienomis 
Vokietijoje ir Vakarų sąjungi
ninkai ir Sovietai vykdo pla
taus masto manevrus. Vaka
riečių pusėj dalyvauja daugiau 
kaip 150,000 vyrų iš Atlanto 
sąjungos armijų ir tūkstančiai 
vyrų iš pagalbinių vokiečių da
linių. Maždaug per šimtą mylių 
į rytus, anapus Elbės, vyksta 
Sovietų kariuomenės manev
rai, kuriuose dalyvauja apie 
250,000 vyrų.

DERYBAS ATNAUJINTI MAŽA VILČIŲ

Tokio. — Nutrūkusių Ko- nimus ir naikindamos priešo 
rėjos derybų atnaujinimo artilerijos pozicijas, 
galimybės vis mažėja, nes ko- Kad komunistai ruoštųsi ar- 
munistai ligi šiol oficialiai dėl
jų neatsako, o jų radijas nuo
lat skelbia tariamus naujus ne
utralios Koesongo zonos pa
žeidimus ir tvirtina, kad tai a- 
merikiečiai darą sąmoningai, 
norėdami sukliudyti paliaubų 
derybas. šitokia komunistų 
laikysena mažina viltis, kad de
rybos galėtų būti atnaujintos, 
nes Jungt. Tautos negali pri
siimti komunistų propogandi- 
niais tikslais pramanytų nusi
kaltimų, kaip komunistai rei
kalaują, skelbdami, kad tai e- 
santi būtina sąlyga deryboms 
atnaujinti.

Kovos fronte
Fronte didžiausios kovos 

vyksta rytinėje fronto dalyje, 
bet ir visame 150 mylių ilgio 
fronte vyksta didesnio ir ma
žesnio masto kovos. Jungt. 
Tautų pajėgos, panaudodamos 
artileriją, tankus ir ugniasvai- 
džius, komunistus išspaudė iš 
eilės įtvirtintų pozicijų ir pa
mažu žengia pirmyn.

Pablogėjęs oras paskutinė
mis dienomis kliudo veikti oro 
pajėgoms, bet kad ir mažesniu 
mastu jos remia žemyno dali
nių kovas Napalm bombomis 
apmėtydamos priešo įsitvirti- 

Marint! lakftiiM servantas W. E. Cavert prie savo priedo pataikyto lėktuvo, surrjžes ii 13 žy<io i Šiau
ria KorrJa.

žvelgė dabartinę pasaulio pa
dėtį ir su pasitenkinimu kon
statavo, kad laisvojo pasaulio 
saugumas didėja.

Paskirais klausimais nuro
doma, jog Vakarų sąjunginin
kai yra pasiryžę Vokietijai 
suteikti pilną užsienio politikos 
ir prekybos laisvę, išskiriant 
sąjungininkų pajėgų saugumo, 
Berlyno ir Vokietijos sujungi
mo klausimus. Aukštieji ko
misarai Vokietijoje įgaliojami 
derėtis su Bonnos vyriausybe 
sutarties sudarymo reikalu. 
Taip pat Vakarų valstybės yra 
pasiruošusios daryti žygių, 
kad pagaliau būtų pasirašyta 
ligi šiol vis Sovietų sutrukdo
ma taikos sutartis 
su Austrija. Vokiečių 
ginklavimo reikalu priim

tinai laikus' - pradėti didelio 
masto ofenzyvą, šiuo metu nė
ra duomenų. Manoma, kad 
Jungt. Tautų pajėgų pradėta 
ribota ofenzyva raudononie- 
siems yra sukliudžiusi sutelkti 
savo pajėgas ir pradėti dides
niu mastu puolimus.

MANDŽIURUĄ PUIKS TIK 
IŠPROVOKUOTI

Washingtonas. — JAV oro 
pajėgos yra aliarmuotos dėl 
galimo staigaus komunistų a- 
viacijos iš Mandžiurijos puoli
mo. Nurodoma, kad JAV avia
cija nepasiliktų tokiu atveju 
neveikli. Žinoma, kad priešas 
Mandžurijoj yra sutelkęs žy
mias oro pajėgas, kurios komu
nistų ofenzyvos atveju gali są
jungininkams suduoti nemažų 
smūgių. Bet jei komunistai 
bandytų iš tikro taip pulti, tuo
met JAV aviacijai nebūtų jo
kios kliūties pradėti didelio 
masto Mandžiurijos bombar
davimus, pirmoj eilėj aerodro
mų, bet nenumatoma Kinijoje 
pradėti karą bombarduojant 
miestus.

Bet kol komunistai tokio žy
gio nesiima, preventyvinį Man
džiurijos puolimą pradėti ne
numatoma. 

tas Pleveno planas, kuriuo nu
matoma sudaryti ne atskirą 
vokiečių armiją, bet jų dali
nius įjungti į jungtinę Europos 
armiją tam tikro dydžio viene
tais.

Su palankumu sutiktas ir 
Italijos pageidavimas, kad bū
tų pakeista taikos sutartis, ku
ri jau nebeatitinka pakitusių 
politinių sąlygų.

Deryboms su Sovietais, kad 
būtų sumažintas pasauly esa
mas įtempimas, yra paliktos 
atviros durys.

NORI SUTRUKDYTI VOKIE
TIJOS GINKLAVIMĄ

Berlynas. — Sovietų oku
puotos Vokietijos dalies vy
riausybė pradėjo smarkią ak
ciją Vakarų Vokietijos įjungi
mui į Vakarų bloką sutrukdy
ti. Min. pirm. Grotevvohl spe
cialiai sušauktame Rytų Vo
kietijos “parlamento” posėdy 
pareiškė, kad Vakarų pastan
gos reiškiančios pasiruošimą 
karui ir vidaus karo pavojų 
Vokietijai. Priminęs praėjusio 
karo Vokietijoj padarytus su
naikinimus, Grotewohl pasiū
lė, kad Vakarų Vokietijos par
lamentui būtų pasiųstas pasiū
lymas “laisvai” rinkimais Ry
tų ir Vakarų Vokietiją su
jungti.

Tasai pasiūlymas yra jau 
nehenaujas ir Vakarų Vokie
tijos kartą jau atmestas, nes 
komunistai jį jungia su nepri
imtinomis sąlygomis, kad vos 
15 milijonų gyventojų turinti 
Rytų Voiketiia turėtų tokį pat 
balsą, kaip daugiau kaip 40 
milijonu gyventoju turinti Va
karų Vokietija. Be to. Rytų 
Voketijoj visos kitos politinės 
grupės yra persekiojamos ir 
laisvę turi tik vieni komunis
tai, todėl esamomis sąlygomis 
apie laisvus rinkimus ten nega
li būti nė kalbos.

BĖGA IR BOKSININKAI
Berlynas. — Penki žymiau

sieji sovietinės Vokietijos bok
sininkai — Berlyno vidutinio 
svorio meisteris Schubert, 
plunksnos svorio meisteris Sie- 
vert ir Henatsch, Penkuhn ir 
Goelluer — pabėgo į Vakarų 
Vokietiją. Jie pareiškė, jog 
negalėję pakęsti spaudimo, kad 
įsitrauktų į komunistinę pro- 
pogandą.

10 CENTŲ

Prez. Trumanas draugiškai sveikina New Yorko gubern. Th. Dewey, 
atvykusi į Baltuosius Rūmus išdėstyti savo nuomone apie JAV Toli
mųjų Rytų politika. Neseniai Dewey atliko 41.000 mylių kelione po 
Aziją.

POSĖDŽIAUJA ATLANTO TARYBA

Ottava. — šeštadienį čia 
pradėjo savo posėdžius šiaurės 
Atlanto taryba. Konferencijos 
pirmininkas P. Van Zeeland 
savo atidaromoj kalboj paste
bėjo, kad naujas pasaulinis ka
ras gali greičiau prasidėti, ne- 
bu bus Vakarų gynyba suorga
nizuota, jei kliūtys ir trūkumai 
nebus greitu laiku nugalėti. 
Tad į šį klausimą didižausias 
konferencijos dėmesys ir su
telktas.

Konferencijoj dalyvauja 
Valst. Departamento sekreto
rius Achesonas, anglų užs. 
reik, ministeris Morrisonas, 
prancūzų R. Schumanas. Itali
jos min. pirm, de Gasperi ir 
daugiau kaip 20 kitų aukštų 
diplomatų.

Konferencijos svarbia tįsias 
uždavinys išspręsti lėšų Eisen- 
hoverio armijai klausimą, ne- 
sukrečiant dalyvaujančių knis
tų civilinio ūkio. Tain pat bus 
svarstomas ir Turkijos bei 
Graikijos priėmimas į Atlanto 
sąjungą, šiuo klausimu laukia

5tlCL4l/yjQs ŽINIOS
• Senatas patvirtino R. A. Lovett nauju JAV gynybos sek

retoriumi.
• Vakarų Vokietijos kancleris Adenauer iš naujo iškėlė rei

kalavimą. kad ligi šiol sulaikyti vokiečių karo belaisviai ir inter
nuoti civiliai būtų paleisti. Sovietai ir jų satelitai ligi šiol dar yra 
nepaleidę tūkstančių vokiečių belaisvių.

• Senatas priėmė didžiausią ligi šiol karo reikalams sąmatą, 
kuri siekia beveik 60 miliardų dolerių.

• Naujai Jungt. Tautų visumos sesijai JAV delegacijos vado
vu prez. Trumanas vėl paskyrė W. Austin.

• Prez. Trumanas pareiškė, jog kol jis yra prezidentu D. 
Achesonas bus Valst. Departamento sekretorium, nors respubli
konai ir reikalauja jo pasitraukimo. Tą pareiškimą prezidentas 
padarė greičiausia ryšium su gandais, kad po sutarties pasirašy
mo su Japonija Achesonas pasitrauksiąs.

• Rytų Vokietijoj per šešis mėnesius jau vykdomą valymą 
iš komunistų partijos pašalinta 170,000 narių. Likę dabar parti
joje 1,600,000 narių, taigi apie 12% mažiau, kaip buvo pernai. 
Tarp kita ko valymas esąs vykdomas ir dėl to, kad, esant di
deliam narių skaičiui, jiems teikiamoms pirmenybėms reikia iš
leisti dideles sumas.

• Selective Service atstovai pareiškė, kad naujokų ėmimas ne
išvengiamai turės būti padidintas.

• Irano min. pirm. Mossadeh. pasikvietęs saugUtho viršinin
ką, pranešė, kad jo turimomis žiniomis esąs ruošferHassąmokslas 
nuversti dabartinę Irano vyriausybę. Opozicijos atstovai tvirtina, 
jog Mossadeh tą pavojų pramanęs, norėdamas turėti priedangą 
savo politinių priešų areštams.

ma gana karštų ginčų, bet ma
noma, kad vis dėlto šie kraštai 
į sąjungą bus priimti. Konfe
rencija truks ištisą savaitę.

GRAIKIJAI VĖL GRESIA 
PAVOJUS.■

New Yorkas. — Jungt. Tau
tų Balkanų komitetas paskel
bė, kad šeši Sovietų bloko 
kraštai — Albanija. Bulgarija, 
Lenkija, Vengrija, Rumunija ir 
Čekoslovakija — ruošiasi vėl 
pradėti prieš Graikiją partiza
ninį karą, norėdamos nuversti 
dabartinę Graikijos vyriausy
bę.

Tokį pareiškimą komitetas 
paruošė savo metiniam prane
šime Jungt. Tautų visumos su- 
s i r i n k i mui. Komunistiniai 
partizanai yra apmokomi šiuo 
metu Vengrijoj, Lenkijoj ir Če
koslovakijoj specialiose mo
kyklose ir jau ginkluoti šmu- 
geliuojami per sieną j Graiki ją, 
bet su įsakymu kol kas vengti 
susirėmimu su graikų armija.
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ARPRADĖS STALINAS IŠ DESPERACIJOS KAR.J
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K. MOCKUS

Daugelis stebėtoju šiuo metu 
svarsto šį klausimą. Ypač išsa
miai tuo klausimu pasisako žy
mus laikraštininkas O. Zaus- 
mer “Boston Daily Globė”.

Zausmer pažymi, jog klausi
mas ar Stalinas pradės dabar 
karą, yra statomas šiandien 
netik tų. kurie mėgsta aliar
muoti. Tačiau dauguma tokių 
tebemano, kad nei šiais, nei 
ateinančiais metais pasaulinio 
karo dar neturėtų būti. Bet 
šiuo metu karo galimybė yra 
tur būt. didesnė, negu ji buvo 
praeitą žiemą, ir tai ne dėl to, 
kad Rusija turėtų daugiau vil
čių laimėti, bet dėl to, kad Va
karai tampa stipresni, o komu
nistų imperija susiduria su 
naujais sunkumais viduje.

Stalinas žino, kad jo viltys 
laimėti karą šiuo metu yra 
menkos, o po keletos mėnesių 
jis visai nebegalės tikėtis lai
mėjimo. Jis taip pat gali ma
tyti, kad greitai ateis diena, kai 
naujoji Amerikos užsienių po
litika, paremta dėsniu —“pri
imk siūlomas sąlygas arba pa
sitrauk”, redukuos Sovietų di
plomatų rolę ligi tokio laipsnio, 
kad jiems bus duota tik ribo
tas laikas išdėstyti savo pre
tenzijas, o paskui didele balsų 
dauguma bus nubalsuota dary
ti tai, kas reikia. Taip jau at
sitiko San Franeisco. pasira
šant sutartį su Japonija ir at
rodo, kad Vakarai nuo šiol taip 
visur elgsis.

Tokioje situacijoje Rusija 
gali prisiimti tik pralaimėjimą 
arba bandyti jėga atgauti pra
rastąją iniciatyvą. Toks despe
racijos aktas yra visai galimas 
ir atitiktų totalitarinio dikta
toriaus galvoseną. Stalinas ži
no, kad Vakarų atsiginklavi- 
mas daro milžinišką pažangą. 
Jis taip pat žino, kad jis negar 
lėtų atlaikyti Europos ir Amą-,., 
rikos atsiginklavimo lenktynių 
net ir tokiu atveju, .jeigu turė
tų už savęs visą savo imperi
jos visuomenę.

Galų gale, kaip parodo pra
eitos savaitės įvykiai, jis taip 
pat žino, kad jo imperijos gy
ventojų dauguma yra prieš jį.

Tačiau straipsnio autorius 
mano, kad Stalinas prispirtas j 
kampą, aukos laikinai savo

Argentinos naujieno
• Tautų iš už Geležinės Už

dangos atstovai Argentinos 
prezidentui gen. J. D. Peronui 
ruošia bendrą memorandumą 
tų tautų skaudaus likimo rei
kalu. Memorandumas bus į- 
teiktas rugsėjo pradžioje. Lie
tuvius atstovauja Lietuvai Iš
laisvinti Centro Argentinoje 
pirmininkas Ign. Padvalskis ir 
sekretorius agron. A. Šanta- 
ras.

• Rugpūčio pradžioje lietu
vių kolonijoje lankėsi T.T. Ma
rijonų Vizitatorius kun. M. 
Jodka. MIC. iš Chicagos.

• Dr. A. Laucis Argentinos 
Sveikatos Ministerijos paskir
tas dviem mėnesiam pavaduoti 
ligoninės direktorių Rio Gran
de mieste. Ugnies Žemėje. Kur 
tų lietuvių tik nėra!

Su prez. Trumano pagalba įmūrijama* pradedamo Mashingtone 
statyti General Arcounting Office kertini* akmuo. Pastatas at«iei* 15 
milijonu* doleriu. Ta proga pa*akytoj kalboj prezidentą* atrėmė prie
kaištą. kad. kovodarv. t* *u komunistų agresija pasauly JAV be reika
lo iššvaislanėios pinigus.

prestižą, kaip jis yra daręs ne 
kartą ir lauks patogesnio mo
mento. Vis dėlto desperacinio 
veikimo galimybė taip pat eg
zistuoja ir praeitos savaitės čia 
suminimi įvykiai gali prisidėti 
prie tokios įvykių eigos pagrei
tinimo.

Nuo Hitlerio armijų artėji
mo prie Maskvos laikų šiuo 
metu San Franeisco Rusija 
prarado daugiausia prestižo. 
Maiiko pasiūlymas pradėti pa
liaubų derybas Korėjoje prie 
nieko neprivedė. Jungt. Tautos 
komunistų manevrų nebuvo 
suskaldytos. Iš tikrųjų šiuo 
metu diplomatinis frontas 
prieš komunistus yra labiau 
solidus, negu jis buvo š. m. bir
želio mėn. JuBgt. TmMs neda
vė komunistams galimybės at
gauti derybų keliu te, ką jie 
pralaimėję fronte. Iš tikrųjų 
derybų pradžioj komunistų jė
gos ėjo atgal ir galimas daly
kas būtą buvusios priverstos e- 
vakuoti Šiaurinę Korėją. Ta
čiau šiuo metu UN pozicijos y- 
ra neblogesnės, negu jos buvo 
derybų pradžioj. Jei būtų pa
sisekę išvyti komunistus iš vi
sos Korėjos, tai vargu būtų 
reiškę karo pabaigą. Jungt. 
Tautų kariumenė nebūtų įžen
gusi į Kiniją. Ten pasitrauku
sios komunistų jėgos galėtų at
sikvėpti ir po keletos mėnesių 
ar po metų vėl atnaujintų puo
limą, kovodamos arti savo na
mų. o Jungt. Tautos tada turė
tų ilgesnį frontą ir tolimesnį 
tiekimo kelią. Nėra abejonės, 
kad derybų laikas leido komu
nistams sustiprinti savo jėgas. 
Tačiau Jungt. Tautų jėgos taip 
pat šiuo metu yra stipresnės, 
negu jos buvo birželio mėn.. ir 
jų gynimosi linija šiuo metu, 
tur būt. yra pati geriausia, ko
kią galima rasti Korėjoje.

Stalino pusėje vis ryškiau 
matomos pasireiškiančios spra
gos. Gandai apie nesutarimus 
tarp kinų komunistų ir Mask
vos tapo garsesni. Gal būt tie 
gandai perdedami. tačiau fak
tas, kad gandų dūmai viršum 
Kinijos parodo, jog ten esama 
ir ugnies. Gal būt. toji nesuta
rimų ugnis nėra labai didelė, 
tačiau ji tikrai yra.

Tik paskutinėmis dienomis 
kinų komunistų laikraščiai pa-

• PLB Argentinoje įsikūrusi 
pereitų metų pabaigoje val
džios įstaigų buvo patvirtinta. 
Jau susiorganizavo penkios a- 
pylinkės.

• Rugpiūčio 11. 18 ir 25 d.d., 
Lietuvių parapijai vadovau
jant, įvyko lietuvaičių studen
čių ir gimnazisčių suruošta lie
tuviška žiemos mugė bažnyčios 
vargonų fondo naudai. Nors 
mugė vyko Lietuvių salėje, 
bet buvo išlaikyti visi lietuviš
ki “kermošiaus” papročiai.

• Lietuvių Tautinio Meno 
Ansamblis rugsėjo 23 d. rengia 
koncertą argentiniškai publi
kai vienoje iš gražiausių sa
lių “Consejo de Mujeres” Bue
nos Aires miesto centre. Susi
domėjimas nemažas. 

skelbė, kad tik per vicr.ą dieną 
buvo sunaikinta 231 asmuo už 
įvairius pasipriešinimus. Taip 
pat jų spauda mini, kad tarp 
1949 ir šių metų mažiausiai 1.- 
000.000 žmonių Kinijoj buvo 
nugalabyta. Masinės ekzekuci- 
jos kasdien parodo, kad ir Ki
nijos diktatoriai turi aiškių 
sunkumų, kad jiems nesiseka 
pasiekti savo tikslo.

Jokiu atveju padėtas nėra 
geresnė Sovietų imperijoje. 
Baikanų satelitiniuose kraš
tuose žmonės buvo deportuoja
mi dešimtimis tūksančlų, ypač 
iš Vengrijos. Komunistų spau
da pradžioje neigė deportaci
jas. Paskui skelbė tik apie 400 
“aristokratų ir bankininkų” 
išgabenimą Vengrijoj iš sosti
nės į krašto gilumą. Tačiau pa
starąją savaitę du valdžios 
žmonės išleido katę iš maišo ir 
paaiškėjo, kokio masto depor
tacijos buvo vykdomos.

Vienas Čekoslovakijos ko
munistų vadų bailiai pripažino, 
kad penkerių metų planas (gy
vybinis atsiginklavimui) ne vi
sai pavyko. Tarp kitų nepa
kankama esanti anglies, plie
no ir geležies produkcija. Ko
dėl taip yra?

Esą trūksta darbininkams 
darbštumo, esama desperaci
jos. Čekų komunistų valdžia 
paskelbė, kad 70,000 ‘baltaran
kių” būsią mobilizuota pramo
nės darbams.

Matyti, kad ir Vengrijos de
portacijos turėjo papildyti ver
gų stovyklas.

Ne geriau yra ir “didžiojoje 
tėvynėje.” Pravda. oficialus 
komuinstų partijos organas, 
prileidžia, kad daugely pagrin
dinių Sovietų S-gos geležies, 
anglies ir plieno įmonių nebu
vo išpildytas planas. Tas pats 
laikraštis kalba apie sunkumus 
getžkeliuose bei kitose susisie
kimo srityse. Galimas dalykas, 
kad planas buvo sudarytas 
peraukštas, tačiau kiekvienu 
atveju yra aišku, kad Sovietų 
pramonė nėra tokia pajėgi, 
kaip ją daro propagandininkai.

Daug blogiau už plieno bei 
anglies gamybą stovi kasdieni
nio vartojimo bei maisto daly
kų gamyba. Tokie trūkumai 
vargu ar paskatina darbinin
kus sunkiau dirbti ir daugiau 
tiekti valstybei.

Kaip Sovietų darbininkai a- 
pie tai galvoja, neblogai pa
vaizduoja vienas iš paskutinių 
numerių komunistų kontro
liuojamo satyros savaitraščio 
“Krokodil”.

Viename piešinyje vaizduo
jama gydytojo laukiamasis 
kambarys. Dvi mergaitės žiūri 
į trečiąją. Viena iš jų sako: 
“Žiūrėk, Anna Jerofimovna at
rodo sėdinti ant segtukų. Kur 
ji galėjo juos gauti?”, nes nėra 
krautuvėse segtukų.

Kitas piešinys vaizduoja du 
.jaunuoliu. Vienas jų turi dvira
tį. Kitas turi tik kelias dviračio 
dalis. Pirmasis vaikinas sako: 
“Tu esi laimingas, kur tu ga
vai šias savo dviračio dalis?” 
Antrasis vaikinas atsako: “Ra
tus aš radau griovy, o rėmus 
netoli nuo čia. Bet kur aš iška- 
siu pedalus?” Piešinio viršuje 
parašyta: * ‘Negalima gauti 
krautuvėse pirkti dviračio da
lių”.

Tokie atsitiktiniai pasišaipy
mai yra leidžiami partijos 
tam. kad nuleistų garus ir su
mažintų Sovietų valstybinės 
mašinos spaudimą.

Galimas dalykas, kad sateli
tų kraštuose yra dar daugiau 
dūmų T>ei ugnies. Tai rodo ir 
Čekoslovakijos kabineto sukrė
timai. Daugelis “Maskvos vy
rų” buvo išmesta. Tačiau per- 
anksti ką nuspręsti. Gal kar
tais Stalinas leido paskirti vie
ną kitą “nacionalistinį” čekų 
komuinstą. nes antirusiškos 
nuotaikos Čekoslovakijoje pa
siekė labai aukšto laipsnio, 
čekams sunku jaustis tik kolo
nijos gyventojais. Jie yra at
kaklūs individualistai ir. be ri
šo kito, įpratę prie aukštesnio 
pragyvenimo lygio, negu rusai.

įsismaginęs. sovietu leitenantas sauuyuama* i* p»*«x>- 
leto įvažiavo Berlyne j amerikieėių vektorių, kur ji sutvarkė karo po
licija. Suimtasis pareiškė, jog kulkų skylės io automobily yra nuo So
vietų sargybinių šūvių, kai jis buvo apšaudytas, važiuodamas per sic. 
na.

ASTROLOGAMS NESISEKA 
PRANAŠAUTI

Carsusis prancūzų astrolo
gas Dafqua 1950 metų pradžio
je rašė: “Šiais metais spalio 
1 d., kils didelė krizė, kuri 
spalio 18 d. pasieks aukščiausią 
įtempimą, nes Saturnas ir 
Marsas rodo kaž ką nepapras
to.” Jo pranašystes patvirtino 
dar 15 garssiųjų astrologų, jų 
tarpe įžymusis Louis de Wahl, 
kuris per visą antrąjį pasauli
nį karą buvo anglų vyriausiojo 
štabo astrologas.

Kas gi atsitiko? Nič nieko.
Tokių didelių pranašysčių y- 

ra buvę labai daug, jų gausu 
ir šiandien. Todėl verta vieną 
kartą geriau pažiūrėti, kiek iš 
tikro astrologams pavyksta su
sekti žvaigždžių takus. Juo la
biau. kad šiais laikais taip ap
stu visokių visokiausių spėji
mų. ■

Daugelis esame girdėję apie 
garsųjį Mykolą Nostradamą 
(gyveno 1503-1566 m.). Jis 
savo veikale “Centuries” tarp 
daugelio kitų dalykų skelbė ir 
R. K. Bažnyčios pabaigą. Jo 
sūnus iš anksto paskelbė su vi
somis smulkmenomis apie Le 
Pousin’o miesto gaisrą 1757 
metais. Kai laikas atėjo, o gais
ro neįvyko, pats “pranašas” 
miestą padegė ir už tai buvo 
pakartas.

Astrologinė garsenybė Pa
ryžiuje 1931 metais Terfin 
Leila prisispyrus tvirtino, kad 
žvaigždės rodančios, jog Aust
rijos užsienių reikalų ministras 
Šober taps Austrijos diktato
rium ir valdys kraštą net 25 
metus. Tuo tarpu Šober mirė 
staiga, vos garsi pranašystė 
nuskambėjo spaudoje.

Anglų astrologas Eduardas 
Lindoe 1939 m. rugpiūčio pra
džioje prisipyręs tvirtino, kad: 
“Kas klauso ir tiki plepalams, 
kad šių metų rugpiūčio gale 
kils karas, tas yra pasigailėji
mo vertas kvailys.” Rugpiūčio 
27 d. dar rašė:’ “Hitleris nieko 
nedarys.” Patys matėme ir pa
tyrėme, kaip Hitleris “nieko 
nedarė.”

R. H. Naylor, kitas garsus 
anglų astrologas, 1939 metų 
rugpiūčio mėnesį įtikinėjo vi
suomenę: “Jau keletą metų aš 
pabrėžiau ir dabar kartoju, 
žvaigždžių parodymais remda
masis. kad:

1) Hitleris yra tik gabus 
makeris: 2) jo horoskopas nė
ra karo horoakopas, ir jei ka
ras kils (o karas jau buvo ant 
nosies), tai pirmuosius smū
gius pradės ne Hitleris, bet 
jo priešai; 3) net ir šiose kritiš
kose dienose aš pabrėžiu, kad 
karas jokiu būdu nekils dėl 
Dancigo.

Astrologas Petulengro 1939 
metais rugpiūčio 20 d. “Sunday

Jie taip pat turi ilgą vakarie
tišką tradiciją.

Nežiūrint viską, ir Čekoslo
vakijoje. kurioje kitoje šalyje 
sunku tikėtis Tito pavyzdžio 
revoliucijos. Jugoslavija neturi 
tiesioginės sienos su Sovietų 
S.iunga ir dėl to Tito pasisekė 
pasipriešinti.

Chronicle” rašė: “Ateinančios 
iš Vokiettijos žinios yra labai 
blogos. Tačiau nusiminti nėra 
ko: planetos, kurios mūsų ša
lį valdo, mus ramina.”

Po viso to, atrodo, astrolo
gai, žvaigždžių pranašai, turė
jo bankrutuoti. Kur tau. Jų 
pilna ir šiandien. Beveik kiek
vieno miesto didesnėje gatvė
je jie varo gana gerą biznį. 
Dabartiniais įtempimų laikaiis 
jie ypač kelia galvas. Va, labai 
daug astrologai pranašavo apie 
1949 metų kovo 17 d. Esą į- 
vyksią milžiniškos katastrofos, 
baisūs gaisrai, eksplozijos, a- 
tentatai ir pan. Tai rodanti 
saulės ir mėnulio kombinacija. 
Bet tais 1949 metais nieko pa
žymėtino neįvyko.

Garsusis Italijos astrologas 
Achille d’Angelo, Anglijos, 
Prancūzijos ir Vokieti jos astro
logų sutartinai rėtrriamas. štai 
ką skelbė: čenkaišekas būsiąs 
pirma nužudytas, negu išsi
spręs Kinijos likimas. Stalinas 
mirs ne vėliau, kaip 1949 me
tų spalio mėnesio pabaigoj, 
Churchilis kritiškai susirgs, o 
De Gaulle paims Prancūzijos 
valdžią per savo įgaliotinį. Kas 
iš tos pranašystės įvyko ir kas 
ne, manau, aiškinti neapsimo
ka.

Tiesa, žvaigždės labai gerai 
rodo jūrininkams kelią, jos 
kartais guodžia ir ramina 
mus; žvaigždės skelbia Kūrėjo 
išmintį ir galybę, bet nieko a- 
pie rytojų negali pasakyti.

Genė.

"ŠTAI KA "TESI DRIVEN" FORD TARNYBA

FORDO PARDAVĖJAI
APffi FhRb t ŽINO GERIAUSIAI

Jūsų automobili* yra “Test-Driven”, kad Mtnmčt 
tikra*, jog po darbo valandų jis yra pilnojo tvarkoje.
Mes žinome, kad pilnas ir geras Jūsų darbo atliki
mas pareina nuo Jūsų automobilio gerumo. Todėl 
mes patikrinam automobilius, kad Jūs pilnai galėtu
mėt atlikti savo pareigas. Tuo mes apsaugojame Jus 
nuo įvairių nelaimių ateityje ir apginam savo gerą 
vardą.

REIŠKIA JUMS

Jthtt taisymo orderi* inspektoriaus pasi- 
rtšsnuu tilt po to. kai Jūsų automobili* 
pilnai patikrinta* ir Inspektoriaus apžiū
rėtas.
Jūs galite būti dvigubai tikras, kad Jū
sų pareikalavimas yra iipildyta sąžinin
gai ir gerai, šis apžiūrėjimas yra Jums 
užtikrinimas, kati Jūsų darbas bus gerai 
attiktas, nes Jūs važinėjate gerai patik
rintu i) inspektoriaus apžiūrėtu automo
biliu. , ,

Kaip visada. Jūs keturgubai sutaupysite 
per gera Fordo aptamavima.
Suprantama, kad mes patarnaujami' to
mis pačiomis sąlygomis, kaip ir praeity. 
>. Mūsų Fordo gerai pasiruošė mecha
nikai yra ftfbrikų aprobuoti, specialūs 
Fordo įrengimai ir geros Fordo dalys su
taupys Jums laika, pinigus ir Jūsų auto
mobilį.

Spaudos puslapiuose
V,. / pavyktų”, tai liberalai bema

tant būtų išmesti už durų. Tai-Atsirado autorius
Bronys Raila “Dirvos” Nr. 

37 skelbia, kad neseniai spau
dai išsiuntinėtas St. Lozoraičio 
pasikalbėjimas nebuvęs “pasi
kalbėjimas su savimi.” Tai ji
sai, Bronys Raila, per savo 
draugus įteikęs St. Lozoraičiui 
keletą klausimų, į kuriuos ir 
gavęs atsakymą. Taip pat ir 
žurnalistas H. Žemelis kreipę
sis — ir taip pat gavęs atsaky
mą. O paskui tasai atsakymas 
buvęs išsiuntinėtas ir kitiems 
laikraščiams.

Dėl to Raila “prasimanymus” 
skelbusius laikraščius prašo į- 
dėti atitaisymą, kad Lozoraitis 
nesikalbėjęs pats su savimi.

Mes suprantame riteriškas 
Br. Railos pastangas savo ke
pure užvožti St. Lozoraitį nuo 
spaudos vanagų, bet tenka pa
stebėti, kad jis su savo prane
šimu pasivėlino. “Vienybė” 
daug anksčiau paskelbė, kad 
tai josios korespondentas Itali
joje tą pasikalbėjimą atlikęs. 
Būtų gera, kad Raila su “Vie
nybe” ar jos korespondentu su
sitartų ir galutinai išsiaiškintų, 
kuris iš jų to pasikalbėjimo au
torius. Kitaip susidaro įspūdis, 
jog kuris vienas ar gal ir abu 
“kriukius riečia”. Juo labiau, 
kad J. Kardelis Kanadoje skel
biasi, jog jisai tam pasikalbėji
mui davęs akstino, bet kartu 
pripažindamas, kad tai iš tikro 
yra St. Lozoraičio pasikalbėji
mas su savim, ir įrodinėdamas, 
jog tai esąs visai tinkama for
ma tam tikriems pareiškimams 
paskelbti.

Neįgudęs pranašas
Neseniai buvo paskelbta, 

kad Kremlius pasisamdė astro
logą, kuris turės Stalinui iš 
žvaigždžių išskaityti, kas jo ir 
jo imperijos laukia. Tur būt, 
šiuo pavyzdžiu sekdama, “Vie
nybė” taip pat įsigijo prana
šą. J. B. Tik, matyt, šioje sri
tyje naujoką. Visi pranašai 
stengiasi pasakyti, kas bus. O 
J. B. bando nušokti į praeitį 
ir atspėti, "kas būtų, .jei būtų 
buvę kaip nebuvo.” Jis susi
riesdamas įrodinėja, kad jei 
vietoj St. Lozoraičio būtų bu
vęs krikščionių demokratų 
grupės asmuo, tai jei “kas 
drįstų prieš tokį dipl. šefą kel
ti balsą, būtų iškeiktas ir nu
kryžiuotas.” Mums atrodo, kad 
čia J. B. ne ką nors išprana
šauja, bet tik atskleidžia, ko
dėl J. B. ir Co. iš tikro taip 
gina Lozoraitį. Esą, “jeigu de
šiniųjų manevras daleiskime 

gi visas tas gynimas pasirodo 
esąs ne kokių tautinių ar vals
tybinių sumetimų padiktuo
tas, bet grynai partinių —kad 
jo partija kartu su Lozoraičiu 
neatsidurtų už durų.

įdomus atvirumas, nors J. 
B., atrodo, tik politiniuose da
lykuose neįgudimo tai pripa
žino, nes ilgai bando kuo kitu 
Lozoraičio gynimą dangstyti.

Dėl neįgudimo jis suduoda 
per galvą ir savo ginamajam. 
VLIKą ir ALTą J. B. nieku 
laiko, nes "jokioj mūsų konsti
tucijoj tokie organai nenumaty
ti.” Bet užmiršo, kad pats Lo
zoraitis pažymi, jbg diplomati
jos šefas ne tik jokios konsti
tucijos, bet ir šiaip jokio įsta
tymo nenumatytas, ir jį teisi
na ne įstatymais, bet “nepa
prasta padėtim.”

O pagaliau savo tvirtinimais, 
jog nesvarbu, kas ir kaip kon
stituciją keitė, bet svarbu tik. 
kad ji veikė, narsusis “Vieny
bės” pranašas pila tik vandenį 
ant komunistinio malūno. Ko- 
munisai jau seniai tvirtina, jog 
nesvarbu, kaip buvo Lietuvos 
konstitucija pakeista, kad ji 
galėtų būti formaliai įjungta į 
Sovietų Sąjungą, svarbu, kad 
tai padaryta. Dabar gi J. B., 
aklai niršdamas prieš VLIKą 
ir ALTą, atsistoja šito ‘moks
lo” pusėj, nors visa lietuvių 
tauta tai laiko didžiausia pa
sauly neteisybe.

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS 
NAUJAS KARIO NUMERIS

Šio gražaus, iliustruoto nu
merio turinyje:

V. Sidzikauskas — Politika 
ir jėga. J. Cicėnas — “Smogia
masis būrys pasirengęs žval- 
gybon”, S. F. C. A. Zenitus — 
Žygis.) Sepulą. Pik. O. Urbonas 
— Lietuvos Viet. Rinktinė 
1944 m., Dr. inž. J. Vėbra — 
Atominiai varikliai. A. M. Ka
tiliškis — Žmona (novele). 
Mūsų vyrai Korėjos fronte, ir 
daug kita. Tekste — 20 ilius
tracijų.

Reikalaukite pas platintojus, 
knygynuose, spaudos kioskuo
se arba mūsų administracijoje: 
680 Bushwick Avė., Brooklvn 
21, N. Y.

Jungtinių Tautų premiją už 
geriausiai iš socialinės-politinės 
srities parašytą studiją gavo 
egiptietis katalikas Tagher.
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išleido naują encikliką, kuri prasideda žodžiais “Sempiternus 
Rex” (Amžinasis Karalius). Visa enciklika persunkta vedamąja 
mintimi apie Kristų kaip Valodvą. Popiežius nurodo, kad Kristus 
yra ne tiktai tautų Išganytojas, bet ir jas valdąs Viešpats, prieš 
kurį linksta kiekvienas kelis žemėje ir danguje. Šventas Tėvas 
tai primena šiems laikams, kai lenkiamasi ir smilkoma daugumai 
netikrų ir su Dievu kovojančių valdovų. Visi jie praeina, kaip že
mės dulkės, nes yra Amžinasis Viešpats, kuris sulaužo visas šau
dykles ir sutrupina visus žmonių ginklus. Veltui kuris žemės ka
ralius spardytųsi prieš tą dieviškąją jėgą. Nuo savo tikslo Dievas 
nėra nukreipiamas.

Nukrypsta nuo Dievo tiktai žmonės. “Ko šiandien negąsdina 
žmonės, tapę Dievo priešais?” — klausia Pijus XII. “Jie siekia 
sugriauti visa tai. kas yra dieviška ir krikščioniška, ir tai ne vie
nam kuriam krašte, bet daugelyje šalių”. Popiežius ragina krik
ščionis susijungti prieš tą pragariškąjį žmonijos priešą. “Susi
skaldę ir išsibarstę krikščionys pralaimi laiką, kai Dievo priešai 
sukaupia savo jėgas.” Krikščionių jėgos taip pat turi būti su
kauptos apie vieną Kristaus vėliavą. Kas telkiasi apie Jj, negali 
pralaimėti.

Popiežius ypač pabrėžia Vakarų ir Rytų Bažnyčių vienybės 
reikalą šiais grėsmės laikais. Jis tėviškai kreipiasi į Rusijos ir 
Balkanų krikščionis, kviesdamas juos jungtis apie Katalikų Baž
nyčią, prisimenant tuos laikus, kai jų protėviai nebuvo dar atsi- 
dalę. Enciklika primena ir tos vienybės 1500 metų pamokomą 
sukaktį, kai Bizantijos vyskupai palaikė popiežių, o ne imperato
rių. Popiežius Leonas I tada grūmėsi su monofizitų erezija, ku
rią ramstė Bizantijos valstybė. Vienas iš vyskupų tada pasakė 
visų susirinkusiųjų vardu: “Šv. Petras kalba Leono lūpomis.” Tuo 
buvo pripažinta, kad Romos vyskupas yra šv. Petro sosto pavel
dėtojas.

Naujoji enciklika, tai primindama, nurodo, kad ir dabar po
piežiai kalba ne vien šv. Petro lūpomis, bet, kas svarbiausia, 
Kristaus vardu. Jo vardu visi krikščionys kviečiami į tą pirmykš
tę vienybę, kada visi jungėsi po viena Kristaus vėliava. “Šituo 
ženklu nugalėsi” — šiandien visus krikščionis turėtų apjungti la
biau, negu tai buvo Konstatino Didžiojo laikais. Tada pagoniška
sis pasaulis Kristaus dar nepažino. Dabar supagonėjusios valsty
bės ir nemaža masė žmonių yra nuo Jo atkritusios. Jie telkiasi 
apie netikrus valdovus ir eina prieš Kristų.

Tokiais laikais krikščionių pareiga yra daug tvirčiau susi
jungti apie Kristų ir Jo paliktą žemėje šv. Petro sostą. Ar Kris
taus sekėjai sugebės tai padaryti ir kitus perkalbėti, kad kova su 
tikruoju tautų Valdovu yra pražūtinga? Ji veda į kančias, kad 
iš jų visi pasimokytų, kur yra tikrasis Kelias ir tikroji 11683. Ar 
ne geriau to pasimokyti be kančios? Naujoji enciklika ir nori į 
tai atkreipti viso pasaulio dėmesį.

“Imperijos duobkasiai”

Kai 1947 m. dabartinė anglų 
vyriausybė davė Indijai laisvę, 
opozicija tuoj ją pavadino 
“Britų imperijos duobkasiais”. 
Kas buvo per šimtmečius su
rinkta, pakišta po anglų kara
liaus karūna, staiga pradėjo 
išslysti iš rankų.

Iš Indijos visi reikalai atsi
kėlė į Iraną, ir čia užvirė tik
ras pragaras. Britai nenori ati
duoti naftos šaltinių. Dar ir da
bar jie tamposi, posėdžiauja, 
kad vėl kaip nors nafta tekė
tų. Kaip tyčia dabar surastos 
naujos versmės, kurios gali 
milžiniškus naftos kiekius pa
tiekti. Ir kaip jiem pasitrauk
ti, kaip būti savos imperijos 
laidotojais?!

šis nerimo ruožas dar labiau 
artėjo, kai pasiekė Sueso ka
nalą. Tai sena istorija, prasidė
jus dar prieš Indiją ir Iraną. 
Egiptas nuolat reikalauja, kad 
anglai pasitrauktų iš Sueso ka
nalo ir perleistų jiems jo kon
trolę, bet anglai, laikosi jo įsi
kibę, nes iš jo ne tik doleriai 
teka, bet jis susijęs ir su sau
gumo reikalais.

Truputis istorijos

Kai šiandien triukšmaujama 
dėl Sueso, visur minimi anglai 
ir pamirštama tikrieji Sueso 
kanalo statytojai. Tai buvo 
prancūzai. Jiems pirmiesiems 
šovė ši idėja — Viduržemio jū
rą sujungti su Raudonąja ir 
tuo sutrumpinti kelią Indijon. 
Tai buvo 19 a. vidurys, kai jie 
ėmėsi darbo.

Buvo sukurta akcinė bendro
vė, sušaukti visokiausių spalvų 
darbininkai ir metų metus ka
sė kanalą. 1500 kupranugarių 
nešė darbininkams vien vande
nį ,kad šie nemirtų iš karščio. 
Ir visi juokėsi iš statytojų, kad 
Sueso kanalo statyba būsianti 
tikrai linksmiausia komedija 
žmonijos istorijoje. Dešimtį 
metų jie kasė, iššluodami visas 
kasas, išleisdami kiekvieną pi
nigėlį ir žmonių kaulais nubar- 
stydami dykumas. 100,000 
žmonių ten žuvo nuo karščio, 
epedimejių, ligų, bet vieną kar
tą įveikė.

1869 m. lapkričio 19 dieną, 
pakrantėse šaudant ir degant 
ugnim, per kanalą perplaukė 
69 laivai su orkestrais, su gau
sybe Europos įžymybių. Visi 
subėgo pasižiūrėti šito stebuk
lo, nes sujungtos jūros ir iškas
tas kanalas 170 km. ilgio. 
Prancūzijos karalienė Eugeni
ja, Austrijos imperatorius 
Pranciškus JuozaDas, Vokieti
jos kronprincas Vilhelmas, O- 
landijos kronprincas ir daugy
bė kitų karališkų giminių at
stovų, generolų, admirolų plau-

Nervingi ginčai prie Nilo
kė šitais laivais. Bet tai buvo Sueso kanalą — 9,100 km., ke- dolerių) ir dar 10% nuo meti-
tik pradžia atidarymo iškil
mių.

Statybos bendrovė užsakė 
pas garsų muziką kompozito
rių Verdi, kad jis parašytų spe
cialią operą “Aidą”. Ir pirmą 
kartą ji buvo išpildyta 1872 
metais Kalėdų vakare. Tada 
iškilmėms buvo išleista milži
niškos sumos, daugiau kaip 
20 milijonų aukso frankų.

"Aidos” operos maršai ir iš
kilmių šampanas pabudino 
anglus, kurie anksčiau tyčio
josi iš statytojų. Ir kaip dabar 
be jų žinios plauks laivai ir pi
nigas tekės į svetimas kiše
nes.

Tuometinis Anglijos premje
ras, konservatorius Disrael už 
4 milijonus svarų sterlingų nu
pirko iš musulmonų vicekara- 
liaus Ismail Paša 177,000 akci
jų, kurių kiekvienos nominali
nė vertė buvo 500 frankų. Taip 
per naktį Anglija pasidarė di
džiausia akcijų savininkė ir 
pradėjo kištis į kanalo admi
nistravimą.

Šis kanalas dar buvo gana 
vargingas — 8 metrai gylio ir 
tiek pločio, tad negalėjo laivai 
prasilenkti. Kad neatsitiktų 
kokių nelaimių, judėjimas vy
ko tik dienos metu, naktį visi 
laivai sustodavo savo vietose. 
1886 m. “Carthago” laivas pir
mas perplaukė naktį, įsižiebęs 
aciteleno žibintus, šitos idėjos 
tuoj pasigavo kanalo bendrovė 
ir abiejuose kanalo galuose į- 
taisė išnuomuojamus žibintus 
— prožektorius. Taip pagyvėjo 
laivų judėjimas per kanalą.

Šiuo metu kanalas yra smar
kiai pagerintas, pagilintas iki 
13 metrų, praplatintas — 60- 
120 m. Vienu laiku gali plau
kioti laivai abiem kryptim. 170 
km. perplaukia per 10-14 va
landų. .

Truputėlis pinigo

Jūrininkus visą laiką kanki
no ilga kelionė į Indiją ir toli
mąją Aziją. Ne tik iš Europos, 
bet ir iš Amerikos reikėjo suk
ti aplink visą Afriką ir taip ke
lionėje sugaišti visą mėnesį, 
kol pasieksi Bombėjų. Visai 
pašonėje esanti Indija buvo 
kaip dabartinė Australija, nu
tolusį per mėnesi kelionės lai
vu. Iškasus kanalą, sutrumpė
jo kelias. Iš New Yorko aplink 
Afriką į Bombėjų yra 14,400 
km., o per Sueso kanalą —7,- 
500 km., kelias sutrumpėjo 6,- 
900 km, kas sudaro 48%; iš 
Hamburgo (Vokietija) aplink 
Afriką yra 15,000 km, o per 

lias sutrumpėja 5,900 km, kas 
sudaro 39%; iš Marseilio uos
to (Prancūzija) aplink Afriką 
yra 13,500 km, per Sueso ka
nalą 5,500 km, kelias sutrum
pėję 8,000 km., kas sudaro 
59%.

Pradžioje kanalas apvylė vi
sus biznierius. Buvo tikėtasi, 
kad tuoj prasivers pinigų šal
tinis, bet pirmais metais turėjo 
nuostolių. Perplaukė tik 486 
laivai, viso 436,000 brutto reg. 
tonų. Iš pajamų negalėjo išlai
kyti nė personalo. Bet 1872 m. 
balansas siekė 2 milijonus 
frankų, o 1888 m. 30 milijonų. 
Kiekviena akcija smarkiais 
šuoliais kilo. Pradžioje jos no-

.- -..-a.
W. Churchillis smarkiai prikaišio
ja darbiečiu vyriausybei, kad dėl 
jos nesugebėjimo griūva Anglijos 
galybė. Paskutiniuoju metu kalba
ma, jog dabartinės vyriausybės ne
pasisekimai gali'duoti (’hurchillhii 
progos vėl atsisėsti i ministerio 
pirmininko kėde.

minalinė vertė buvo 250 auk
so frankų, dabar už tokią ak
ciją, jei gautų kur pirkti, mo
kėtų 1750 aukso frankų. Ir 
kiekvienos akcijos savininkui 
kiekvieni metai atnešė 350 
aukso farnkų pajamų. Kiek
vienas kanalo valdybos narys 
(o jų yra 32) kas metai gavo 
350,000 aukso frankų.

Nemažas pinigas nubyra ir 
Egiptui. Kas metai jis gauna 1 
milijardą frankų (apie 2,5 mil.

nio pelno.
Kiekvienas laivas dar 1939 

m. mokėjo 2,40 dol. už bruto 
regist. toną, kiekvienas kelei
vis 2,5 dol. (vaikai tik pust*). 
1949 m. praplaukė apie 300,- 
000 keleivių. 1950 m. — 11,- 
750 laivų su 82 milijonais brut
to reg. tonų. Apskaičiuokite, 
kokios susidaro pajamos.

Milijonus paklojo ir Italija, 
kada kariavo su Abesinija, nes 
kanalu vežė ir kariuomenę ir 
ginklus. Milijonus atnešė ir an
trasis p. karas.

O kaip su anglais?

Antrajame pasauliniame ka
re vokiečių kariuomenė Afri
koje artėjo prie Sueso kanalo. 
Jie norėjo nukirsti taip svarbią 
anglų arteriją ir įkelti koją į 
naftos laukus Irane. Tada ang
lai iš paskutiniųjų sujudo, ir 
vokiečių generolas Romellis iš 
Aleksandrijos pradėjo trauk
tis. Po karo anglai pareiškė, 
kad jie atitrauksią kariuomenę 
iš Sueso kanalo. Bet tai tik pa
reiškė ir klausimo dar neiš
sprendė. nes vieną yra pareik
šti, o kitą — kariuomenę ati
traukti. Argi taip lengvai jie ir 
pasitrauks? Istorija sako ką ki
tą.

Per kanalą vežama nafta, 
kuri suka ne tik Anglijos, bet 
ir visos Europos mašinas, ka
nalas duoda milžiniškas paja
mas ir turi didelės karinės 
reikšmės, — jis gina anglų ko
lonijas Afrikoje ir yra prietil
tis prieš Aziją.

1874 m. anglai nupirko daug 
kanalo akcijų ir sustiprino įta
ką. Bet tai buvo jų ekspansi
jos pradžia.

Po dviejų metų tas pats mi- 
nisteris pirmininkas savo kara
lienei uždėjo ir Indiios karališ
ką vainiką. Tvo būdu buvo nu
tiesta anglų dešimtmečių poli
tika: garantuoti visus kelius į 
Indiją, i ių karūnos brangiau
si panuošalą.

1878 m. užėmė Kipro sa'ą, 
1882 Egiptą, kitais metais So- 
maliją ir Sokotoros salą, 1898 
m. Sudanas atsidūrė anglų 
rankose. Visi kanalo vakariniai 
krantai jau buvo anglų kont
rolėje, betrūko rytinių, ku
riuos valdė turkai. Pirmasis 
pasaulinis karas leido ir čia 
padaryti korektūrą. Anglai pa
rėmė arabų tautinį judėjimą ir 
iškėlė savo kariuomenę Irake 
ir Palestinoje. Jie daug pažadė
jo, bet maža išpildė, nes reikė
jo čia įsitvirtinti. Ir po pirmojo 
d. karo čia buvo didžiausia 

anglų galybė. Brangioji nafta 
tekėjo į britų tanklaivius.

Bet tuoj po karo susipurtė
M. Azijos tautos. 1921 m. iš
slydo Persija, 1922 Irakas pa
sidarė nepriklausomas. Tais 
pačiais metais ir Egiptas susi
laukė naujos sutarties, kuri at
statė krašto vyriausybę ir su
stabdė britų įtaką. 14 m. toliau 
kovojo Egiptas, norėdamas dar 
labiau sumažinti bri
tų įtaką. 1936 m. pasi
rašė sutartį, kad anglai iki 
1956 m. atitrauks kariuomenę. 
Tuo pačiu susitarė kartu val
dyti ir Sudaną, kurį ir dabar 
egiptiečiai nori pasisavinti.

Po antrojo p. karo iškrito 
Palestina, ten buvo įkurta Iz
raelio valstybė. Anglai begalė
jo išlaikyti Jordanijos karalių 
Abdullahą, savo bičiulį, bet ir 
tą neseniai nušovė. Izraelitai ir 
arabai jautėsi anglų apvilti. 
Šnairavo ir bruzdėjo, kol Ira
ne išdrįso nacionalizuoti naftos 
šaltinius. Tuo pačiu metu ir E- 
giptas pakėlė galvą su naujais 
reikalavimais. Anglų galybė 
buvo tokia silpna, kad egiptie
čiai galėjo kontroliuoti visus 
tanklaivius, kurie plaukė į Hai- 
fos uostą.

Pačioje Anglijoje yra nema
ža balsų, kurie sako, kad reikia 
visai pasitraukti iš tolimosios 
Azijos ir įsitvirtinti prie Sueso 
kanalo. Jeigu kartais arabų 
kraštai atitektų Sovietams, tai 
iš ten būtų galima organizuoti 
gy nybą. Egiptas pats žada sau
goti kanalą, bet šituo Kairo 
pažadėjimu Londonas perdaug 
netiki. Jis vertina Egipto drau
gišką nusiteikimą anglams, 
rengiasi pasitraukti, bet kartu 
organizuoja kanalo gynybą ry
tiniuose krantuose. Nori įsi
tvirtinti Jordane, nuteikti Izra
elį ir suorganizuoti arabų 
kraštus prieš bolševikus. At
sargumo dėlei Kirinaikoje stip
rina savo kariuomene, kuri 
kiekvienu momentu gali ginti 
Suesą. Su Egiptu negali susi
tarti tik dėl Sudano, egiptie
čiai nori jį pasiimti, o anglai 
mieliau jį padarytų nepriklau
somu. Kitą metą ten bus rin
kimai, kurie nuspręs Sudano li
kimą.

Ir anglų pasitraukimas iš 
Sueso kanalo pasilieka su 
klaustuku. Jei bus garantuotas 
saugumas tose srityse, jų ka
riuomenė išsikels, jei nepasi
seks prieš bolševizmą sukelti 
arabų ir kaimynių kraštų, i<6- 
kos jie kitų būdų, kad galėtų 
ten pasilikti. A. D.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

VYTAUTO -------------
KELIAS

I
KARALIAUS 

—......  VAINIKĄ
Laikas buvo jau seniai pernokęs. Po Mindaugo mirties 
buvo jau prarasta daugiau kaip šimtas metų, o Lietu
va vis dar stovėjo prie krikščionybės slenksčio. Jei vie
nas kitas jį ir peržengdavo, tai visa tauta su savo val
dovais vis dar kūreno amžinąją ugnį. Amžinai taip 
trukti negalėjo. Reikėjo dairytis išeities, kaip jos dairė
si Mindaugas, kuris ir karaliaus vainiką turėjo.

Pasipynęs į tą laiką Lenkijos karalių vainikas, ku
ris ieškojo geros galvos, — ir kitur jos nerado, kaip tik 
tarp lietuvių, — atrodė gana patrauklus. Galima bu
vo bet kam susivilioti siūloma karalaitės ranka, kuri 
savo delne turėjo ir sostą, ir karališką vainiką, ir 
krikštui vandenį. Nebuvo tai nuožmių priešų kraštas. 
Ar seniai čia Gediminas buvo išleidęs savo dukrą Aldo
ną už Lenkijos karalaičio Kazimiero? Kodėl dabar ne
galėtų būti priešingai: Jogaila išeitų už Jadvygos?

Jogaila su savo broliais apsvarstė tai iš visų pu
sių ir nutarė siūlomai karalaitei pasipiršti. Vytautas 
juos taip pat ramstė. Jam rūpėjo pusbrolį nulydėti į 
Krokuvą, o pačiam palikti Trakuose. Politikai dažnai 
verčiami gudrauti, jei nori ką pešti. Turėjo ir Vytautas 
ką nors išpešti iš Jogailos ir Jadvygos vedybų, šian
dien kai kam atrodo, kad tai buvo adatos akutė, pro 
kurią kupranugaris lindo. Vytautas vis dėlto prasispau- 
dė, tik jo karališkas vainikas užsikabino...

Praslinkus tik šešeriems metams, kai Jogaila ap
sigyveno pas Jadvygą, Vytautas savp rankose jau tu
rėjo visą Lietuvos valstybę — visą tą didelį plotą, kurį 
Algirdas ir Kęstutis buvo drauge valdę. Lietuva buvo 
taip pat įjungta į katalikiškąją tautų šeimą. Jei karas 
su vokiečių riteriais vis dar nesiliovė, Lietuvai ir krikš
tą priėmus, tai jie vieni buvo atsakingi. Jų grobuoniš
kumas tirštino dėmes ant balto jų apsiausto, padabinto 
kryžiumi ir kalaviju. Vytautas stengėsi, kad jos vis 
tirštėtų ir abu tuos nesuderinamus simbolius užtrintų. 
Jis paskelbė rengiąs karą su totoriais. Popiežius tam 
pritarė ir ragino kitus prisidėti, o kryžiuočiai raukėsi. 
Negi gražu, kad buvusi pagoniška Lietuva imasi užda
vinio ginti krikščionybę, kai seniai prvalėjo tai daryti 
pats Vokiečių ordinas, tas dezertyras iš Palestinos. Al
girdas ir Kęstutis apie tai buvo užsiminę prieš penkias
dešimtį metų. Jie buvo pagonys — kas tokių klausys? 
Vytautas gi buvo valdovas krikščionis. Ar neturėjo jis 
dabar gauti ir to vainiko, kuris kitados priklausė pir
mam Lietuvos valdovui katalikui?

YJIRMĄ kartą toks klausimas iškilo Salyno suvažiavi- 
* me (1398) prieš ruošiamąjį karą su totoriais. Vy
tautas ir kryžiuočių magistras buvo susitikę Nemuno 
saloje draugiškumo sutartimis apsikeisti. Juos supo 
nemažas būrys lietuvių bajorų ir vokiečių riterių. Dar 
neseniai jie tarp savęs mušėsi, o dabar girkšnojo tai
kos midų. Šitose tai vaišėse — saloje sruvančio Nemu
no, apjuosto rudenėjančių girių, — lietuvių bajorai ap
šaukė Vytautą Lietuvos karalium. Jie padarė lygiai 
taip, kaip seniau darydavo romėnai ar germanai, pa- 
keldmi ant skydų savo vadą, kurį imperatorium ar 
karaliumi apskelbdavo. Krikščioniški viduarmžiai tas 
iškilmes nukėlė į katedras ir prie jų pridėjo Bažnyčios 
palaiminimą. Vytautui dabar reikėjo tų bažnytinių ap
eigų, jei jis nenorėjo išsiskirti iš kitų krikščionių val
dovų. Po suvažavimo, sakoma, jis apie tai teiravęsis, 
bet tiktai savo žiniai. Karaliaus vainiko rimtai dar ne
siekė. Bet kun tada leido savo bajorams pašūkauti, ir 

dar prie svetimų žmonių? Garsas tas nuplaukė toliau 
negu Nemuno vaga, pagavusi jį ties Kulautuvos kran
tais.

Lenkų istorikai tvirtina, kad tai buvusi vokiečių 
riterių sumanyta piktam tikslui. Ta lapė, girdi, norėju
si įkišti nesantaikos uodegą tarp Vytauto ir Jogailos, 
kad abu susidėję jai kailio nenudirtų. Ji, ta godi vo
kiška laputė, vis dar rijo seilę, spoksodama į brandžius 
Lietuvos vasarojus ir riebias kaimenes galvijų. Jai ro
dėsi visa tai sprūsta iš nagų, Lietuvai su Lenkija susi
dėjus. Reikia jas abi supiudyti dėl karališko vainiko. 
—Ar tikrai vokiečiai turėjo tokius klastingus įgei
džius? Ar paties Vytauto nė kiek neprisidėta?

Vytautas žinojo, kad Lietuva jam priklauso tik 
faktiškai. Teisiškai jos vyriausias valdovas ir toliau pa
liko Jogaila, su visa Lietuva palindęs po lenkišku vai
niku. Negalima buvo vainikuoti kito Lietuvos valdovo, 
pirma nenužėrus į šalį svetimos karūnos. Taigi, atsira
do nauja kliūtis vainikui gauti. Atkrito krikšto sąlyga, 
bet skersai kelio atsistojo Lenkija, davusi Lietuvai 
krikšto rūbą ir paėmusi krikštynų mokestį—Krėvos 
sutartį. Pagal tą raštą, kurį ir Vytautas pasirašė, 
Lenkijos karalienė Jadvyga Lietuvą laikė savo krai
čiu. Juk Jogaila pas ją atėjo į užkurius! Dėlto ji net 
reikalavo iš Vytauto duoklę mokėti — prisipažinti, kad 
jis nėra savarankus Lietuvos valdovas, o tiktai sveti
mo turto valdytojas. Kaip jis dar gali galvoti apie sa
varankišką karaliaus vainiką?

Ką Vytautas turėjo į tai atsakyti? Ar neturėjo jis 
prikišamai parodyti, kad po šešerių metų, kai gavo 
valdyti Lietuvą, padėtis joje pakitusi? Štai, Lietuvos 
bajorai jį skelbia karalium. Vokiečių ordinas, ligi tol 
jam buvęs priešiškas, dabar su juo susitaiko, taikos 
taurę girkšnoja ir jo karūnacijai pritaria. Ar tai nero
do, kas yra tikrasis šalies valdovas ir kokį jis turi pa
sitikėjimą pas savo žmones ir priešus? Salyno aklama
cija (šūkavimas skelbiant ką karalium) ir turėjo šį 
tikslą. Ji buvo paties Vytauto siekta ir norėta, kaip už- 

braiža tolimesnio siekinio, į kurį jis eis nesustodamas, 
bet eis atsargiai ir apdairiai, kad be laiko su lenkais ne
sipyktų.

IZ’ARTAIS mums kaip akmuo po kojomis kliūva tas
Vytauto bičiuliavimasis su lenkais ir net keli nau

ji sutarčių, vadinamų unijų, aktai. Ar negalėjo jis 
anksčiau tų apmaudžių santykių užraukti ir Lietuvos 
karalium vainikuotis?

Realūs politikai, — o Vytautas buvo vienas iš jų, 
— yra santūrūs ir įžvalgūs: jie tesiskaito su faktais, 
kad ir nemaloniais, jei iš jų pramatoma nauda. O Vy
tautui kurį laiką buvo naudingiau turėti gerus santy
kius su Lenkija ir neturėti vainiko. Vainikas nebūtų 
jam palengvinęs spręsti tų problemų, nuo kurių daug 
priklausė, ar karaliaus vainikas bus tik puošmena, ku
rią bet kas gali nuo galvos nužerti, ar reali jėga. To
kia jau buvo didžiųjų Lietuvos kunigaikščių tradicija, 
kad jie labiau mėgo būti stiprūs negu vainikuoti. Ir 
Vytautas neišsuko iš to kelio.

Kartą vokiečių imperatorius Zigmantas Luksem- 
burgietis pasikvietė Vytautą į Kezmarką (Slovakijoje) 
ir pasiūlė jam karaliaus vainiką. Jokių sąlygų nestatė: 
imk ir vainikuokis! Bet ta karališka šlovė būtų buvusi 
apmokėta nesantaika su Lenkija prieš pačias Tanen- 
bergo kautynes (1410). Norėta sukivirčyti du susita- 
riusius sąjungininkus — Vytautą ir Jogailą. Dar ne
prašvitus, Vytautas sėdo ant žirgo ir išjojo namo—apie 
800 kilometrų kelio. Pakeliui jis sustojo Krokuvoje ir 
viską išdėjo Jogailai. Jokia vilionė negalėjo jo sulaikyti 
nuo smūgio, parengto Vokiečių ordinui, kuris buvo į- 
prašęs imperatorių Zigmantą “patarpininkauti”. Kara
liaus vainikas turėjo būti Vytautui kyšis. Jis jo neėmė, 
kol į savo rankas tvirtai suėmė patį Vokiečių ordiną.

Taip Vytautas sprendė vieną klausimą po kito, vis 
daugiau įgydamas jėgos ir garbės. Vokiečių ordinas 
buvo negyvai sulamdytas. Maskvoje sėdėjo jo duktė 
Sofija, savo sūnų Vosylių pavedusi tėvo globai.

(bus daugaiu)
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Marijos švento ir Lietuvos krikšto minėjimas
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Rugsėjo 9 popietė buvo šilta 
ir saulėta, tai atrodė, kad ir 
pati gamta buvo prisidėjusi 
prie Tėvų Marijonų ruoštųjų 
iškilmių. Dėl to Marijos šventė 
ir karaliaus Mindaugo Lietu
vos krikšto 700 metų minėji
mas galėjo vykti atvirame ore.

Šia pirmąja Marijos švente 
Tėvai Marijonai Manianapoly- 
je įveda Švenčiausios Mergelės 
Marijos garbei metinę šventę 
artimiausį Dievo Motinos gi
mimo šventei sekmadienį ir į- 
steigia Marijos šventovę, ku
rią maldininkai galės kiekvie
na proga lankyti ir prašyti Die
vo Motinos užtarimo bei malo
nių. Laikinoji šventovė įrengta 
netoli kolegijos rūmų, prie ita
liškojo darželio mūro sienos 
pastatytoje grotoje.

3 vai. po pietų, maldininkai 
susirinko kolegijos koplyčioje, 
kur buvo pagarbintas šv. sak
ramentas ir susiformavo eise
na. Providence lietuvių parapi
jos kleb. kun. J. Vaitekūnui 
nešant monstranciją ir chorui 
bei visiems maldininkams gie
dant “Garbė ir šlovė”, procesi
ja pajudėjo šventovės link. Ten 
Waterbury lietuvių parapijos 
choras ir kvartetas, vadovau
jami prof. A. Aleksio, giedojo 
bažnytines giesmes. Kun. J. 
Vaitekūnas sukalbėjo rožan
čių ir Šv. Mergelės Marijos li
taniją. Prel. P. M. Juras pasa
kė pamokslą apie Marijos kul
tą- ir šventoves Lietuvoje. Pa
mokslininkas maldininkams 
priminė, kad Lietuva ne be rei
kalo yra vadinama Marijos že
me, nes visa Lietuva yra nusė
ta Marijos šventovėmis. Dau
giausia maldininkų sutraukda
vo Vilniaus Aušros Vartai ir 
Šiluvos Šilinės atlaidai, bet be 
šių lietuviai turi labai daug 
plačiai pagarsėjusių šventovių

ir atlaidų; Pažaislio — Kamen- 
dulinė, Rumšiškių — Trokinė, 
o be šių — Pivašiūnai, Kreke
nava, Žemaičių Kalvarija ir 
kitos šventovės. Pamokslinin
kas kiek ilgėliau apsistojo prie 
Šilinės atlaidų Šiluvoje ir pa
stebėjo, kad Tėvų Marijonų rū
pesčiu steigiama panaši švento
vę šiame krašte gyvenantiems 
lietuviams. Šventei parinktoji 
Marijos gimimo diena lietu
viams turi būti itin brangi, nes 
Nepriklausomoje Lietuvoje ta 
diena buvo ne tik bažnytinė, 
bet ir tautinė šventė.

Po pamokslo, kun. Vaitekū
nas paskaitė lietuvių pasiauko
jimo Šv. M. Marijos širdžiai 
tekstą ir maldininkus palaimi
no šv. sakramentu.

Po trumpos pertraukos, ki
toje kolegijos rūmų pusėje, di
dingoje kolonadoje įruoštoje 
estradoje prasidėjo karaliaus 
Mindaugo Lietuvos krikšto 700 
metų sukaktuvių minėjimas. 
Pradžiai minėtasis VVaterbury 
choras sugiedojo Amerikos 
himną ir vyrų kvartetas Mai
ronio “Lietuva brangi, mano 
tėvyne”. Po to sekė prof. Si
mo Sužiedėlio paskaita apie 
Lietuvos krikštą.

Pirmasis lietuvis, kuris su
prato, kad Lietuva negalėsian
ti be krikšto išsilaikyti, ir bu
vo Lietuvą vieno kunigaikščio 
valdžion sujungęs Mindaugas. 
Jis su savo šeima ir daugybe 
bajorų apsikrikštijo, įsteigė 
bažnytinę Lietuvos provinciją 
ir gavo iš popiežiaus Inocento 
IV karaliaus vainiką. Deja, 
jam nepasisekė savo darbo už
baigti, 1263 metais, sukilę 
krikštui nepalankūs kunigaik- 
šiai, nužudė karalių Mindaugą 
ir išžudė visą jo šeimą. Bet 
pasėtoji sėkla nenuvyto ir 
krikščionybė, nors labai silpnai
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laikėsi, kadangi Mindaugo val
dovai jos taip uoliai nerėmė. 
Bet vis dėl to krikščionybė Lie
tuvoje po jo visiškai nebuvo už
gesusi.

Po to sekė prof. kun. Stasio 
Ylos paskaita, kurioje prele- 
getas daugiau apsistojo ties 
Mindaugo krikšto pasekmė
mis, kad vėlesnieji Lietuvos 
valdovai, nors patys ir buvo 
pagonys, krikščionybės ne tik 
nepersekiojo, bet net. bažnyčias 
statė. Ypatingai pabrėžė Vy
tauto Didžiojo pagarbą Dievo 
Motinai: jis savo karaliumi ka
rūnavimo dieną kaip tik buvo 
pasirinkęs Marijos gimimo die
ną. Be to, prelegentas iškėlė 
mūsų Bažnyčios kovingumo 
pobūdį ir jos didžiuosius šulus: 
vysk. Merkelio Giedraičio sėk
mingą kovą su protestantizmu 
ir vysk. Motiejaus Valančiaus 
kovą su pravoslavija, bei mū
sų tautos rusinimu. Prelegento 
žodžiais tariant, nedaug yra 
pasaulyje tautų, kurios amžių 
būvyje tiek kovojusios ir Baž
nyčiai tiek aukų sudėjusios,

kaip lietuvių tauta. Pabaigęs 
savo žodį, kun. Stasys Yla pa
skaitė Lietuvos Krikšto maldą. 
Po jo, Tėvų Marijonų Ameri
kos Provincijos provinciolas, 
kun. J. Jaučius padėkojo vi
siems vienu ar kitu būdu pri- 
sidėjusiems prie Marianapolio 
suruoštųjų iškilmių. Dar cho
ras ir moterų kvartetas sudai
navo lietuviškų dainų, ir vi
siems sugiedojus Lietuvos him
ną, minėjimas baigėsi. Šventę 
ir minėjimą vedė kun. 
Gurklys.

Atsilankymu iškilmes pager
bė: prel. Ambotas, prel. Juras, 
kan. M. Vaitkus, kun. J. Vai
tekūnas, kun. Juraitis, provin
ciolas kun. Jankus, kun. Yla, 
kun. Pranskus, kun. Martin- 
kus, kun. S. Vembrė, N. P. M. 
Marijos seserys su motinėle 
Aloyza ir arti trijų šimtų mal
dininkų.

Marianapolio vadovybė šir
dingai dėkoja gerbiamiesiems 
prelatams ir visiems kunigams, 
prelegentams, prof. A. Alek
siui, Waterbury choro daly
viams, vyrų ir moterų kvarte
to solistams, o taip pat ir vi
siems pagerbusiems Mariana- 
polį maldininkams ir svečiams.
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KNYGNEŠIŲ TRADICIJOJE

Vargu ar rasime kitą tautą 
pasaulyje ,kuri turėtų tokią 
garbingą tradiciją kovoje už 
raštą .kaip lietuvių tauta. Si
biro taigose, kalėjimuose ken
tėjo, mirė lietuvis už šventą 
kiekvieno žmogaus teisę — 
skaityti knygą, įsigyti knygą.

Mūsų knygnešių bangas ilgų 
metų kančioje sudarė pilkieji 
didvyriai: ūkininkai, siuvėjai, 
keliaujanti ’is kiemo į kiemą, 
amatininkai, elgetos, moterys 
iš pašventorės. Nuostabus į- 
vykis tautoje: jos žibintą švie
sai ir tiesai kėlė pilkųjų did
vyrių rankos.

Su šitais pilkaisiais didvy
riais pirmose eilėse žengė Dau
kantas, vysk. Valančius, vė
liau varpininkai, sargininkai, 
viltininkai ir kiti. Ir tai suda
rė pagarbą ir meilę raštui, lie
tuviškam raštui, kuris mus 
prikėlei ir apšvietė.

Be skambių šūkių, be didelių 
kalbų lietuvių tauta įvertino 
pilkųjų didvyrių pastangas, 
kartu pamildama ir lietuvišką 
raštą. Kas buvo mums garbin
gesnio, vertingesnio mūsų ko
voje už lietuvių tautos žodį, 
laisvę, jei ne raštas?

Bet tai gražiai ir garbingai

T

Lietu v liko kryžiaus koplytėlė
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LITHUANIAN FURNITURE Co

tradicijai buvo suduotas skau
dus smūgis, kai tūlos įstaigos 
ir vadai pasišovė lietuvišką 
raštą platinti su valdžios galy
bės įtaiga. Atrodo, buvo nebe- 
pasitikima sena knygos meilė, 
gerų raštų jėga — pasiekti 
skaitytoją gera valia.

Dabar gal ir nevertėtų tatai 
atsiminti, nes gi nebeturime 
valdžios, kuri įsakytų pirkti 
įžymaus valstybės vyro raš
tus ar valdžiai naudingos min
ties knygeliūkštės, bet tatai 
priminė šių dienų maža žinu
tė, tilpusi Rastenio “Dirvoje”.

yra įgaliota pristatyti Jums į namus 10 dienų išbandymui šį naują, 1951 metų modelio, garsios firmos

INTERNATIONAL HARVESTERS
ŠALDYTUVĄ (REFRIGIRATOR) ir $7.00 vertės šaldyto maisto visiškai veltui!

£

kainos, pradedant nuo $219.95. 
Todėl, ateik ar kreipkis telefonu.

Taip, nemokamai. Jei Jūs ateisite 
šią saavitę į LITHUANIAN FUR
NITURE krautuvę, pasirinksite 
vieną iš 7 modelių refrigiratorių, 
tai mes Jums jį pristatysime į na
mus su $7.00 vertės šaldyto mais
to. Po 10 dienų, jei refrigiratorius 
patiks, Jūs jį galėsite nupirkti la
bai lengvomis sąlygomis, o jei ne
patiks, mes jį atsiimsime ir Jums 
nė centas nekainuos, bet dar ga
lėsite pasilikti šaldytąjį maistą už 
leidimą demonstruoti refrigirato
rių savo namuose.

Tik INTERNATIONAL HAR
VESTERS drįsta duoti tokį nepa- A ' »ž. '
prastą pasiūlymą, nes žino, kad jų 
1951 metų modeliai yra ne tik 
nauji, bet ATEITIES re f rigi ra to
riai. Gražių moderniškų linijų, 
ekonomiškas, mažai vietos užima, 
bet viduje turi daug talpos ir viso
kių nepaprastų patogumų. Ranke
nos spalvą galite pasirinkti iš vai
vorykštės spalvų ir pritaikyti prie 
virtuvės.

NELAUK,
ATEIK,

PAMATYK,
IŠSIRINK,

UŽSISAKYK!

Kuri viltis?
Taigi, Rastenio Dirvoje pas

kelbta, jog suorganizuota spau
dos bendrovė Viltis. Kiek 
mums žinoma, buvo dvi Vilties 
bendrovės: viena — Vilniuje 
garbingai tęsusi lietuviško raš
to tradicijas, kita — tautinin
kų valdymo metais platinusi 
raštus valdžios spaudimo prie
monėmis, taip sakant, sesuo 
Pažangos bendrovės, kurios 
akcijų pirkimas taipgi sklido 
policijos ir įsakymų pagalba.

Kurias tradicijas ir kurios 
Vilties tęs naujai Rastenio, 
Gaidžiūno, Smetonos (Jr) ir 
kitų neseniai įsteigta bendro
vė? Atrodo, bus tęsiamos ant
rosios Vilties tradicijos, nes ir 
vardai ir vadai tie patys.

Kaip jau buvo tarta, tauti
ninkų laikų Viltis, Pažanga 
skaudžiai pažeidė lietuviško 
rašto tradicijas — įsakymų, re
presijų pagalba platindama 
raštus, cenzorių patikrintus. 
Nėra ir kalbas, koks tai buvo 
lūžis lietuviško rašto garbin
goje tradicijoje, kiek tai suža
lojo gilų jausmą lietuviškam 
raštui.

Neturime noro, gal ir reika
lo mokyti redaktorių ir Vilties 
bendrovės steigėją p. Rastenj. 
ar kitą jo žygių palydovą, ta
čiau mums tikrai rūpi lietuviš
kas raštas, kuriam puoselėti 
negailime jokių pastangų,—to
dėl ir iškėlėme klausimą: kuri 
Viltis atgaivinta Clevelande, 
antrosios — tautininkiškos Vil
ties vadų ir veikėjų?

Gal nebus nusikaltimas, jei 
pastebėsime, kad Vilties var
das ne vieną kultūrininką, ■ 
skaitytoją grąžina prie Vilties. 
Pažangos bendrovių, kurios

I
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Septyni skirtingi modeliai — septynios skirtiogos
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vargu ar prisidėjo prie pagili
nimo lietuviškų raštų ir knyg
nešių garbės palaikymo?

Ne atsitiktinai paminėjome , 
Vinco Rastenio pavardę, kaip ‘ 
mokytojo, kuris savo savait- 1 
raštyje Dirvoje beveik kiekvie- I 
na proga, beveik kiekvienam 
veikėjui, kultūrininkui randa ' 
progą patarti, pamokyti, pa- j 
barti. Tai, žinoma, šauni parei- Į.

ga, nes ne kartą Rastenis pa
mokė VLIKą ir vyskupus, ir 
Amerikos Lietuvių Tarybą, o 
jau atskiriems kultūrininkams, 
visuomenės veikėjams, profe
soriams, rašytojams Rastenio 
patarimų visada užteko kaupi- 
nai. Bet atrodo, kad jis pats, 
kaip trečiosios Vilties spiritus 
movens, vargu ar tiksliai bus 
padaręs, pasirinkdamas spau
dos bendrovei Vilties vardą. 
Negalime nepastebėti, kad Vil
ties - Pažangos bendrovių veik
la buvo lūžis garbingoje knyg
nešių tradicijoje, kuris never
tėtų kartoti, priminti. Mus net 
stebina, kaip šito momento ne
pastebėjo visur, visada miklus 
V. Rastenis? A. R.

Brockton, Mass.
• Parapinėje mokykloje mok-į 

slas pradėtas rugsėjo 12 d. pa
maldomis šv. Roko bažnyčioje. 
Pamaldas laikė ir pamokslėlius 
lietuvių ir anglų kalba pasakė 
klebonas kun. Pr. Strakauskas. 
Šiemet mokykloj priaugo dar 
septintas skyrius ir 30 naujų 
mokinių. Iš viso yra dabar į- 
siregistravusių 180 mokinių. 
Mokytojauja Nukryžiuotojo 
Jėzaus seselės, kurių dabar dar 
viena padidėjo— seserim Aloy
za, atkelta iš Cambridge, 
Mass.

• Kalėdojimas parapijoje 
pradėtas praėjusią savaitę. Pa
rapijos žiniose pranešama gat
vė ir diena, kada lankoma. 
Lankomos šeimos prašomos 
tuo metu būti namie su tėvais 
ir vaikais.

• Julija Jakavonytė, surin
kusi reikiamų parašų skaičių, 
įteikė prašymą pravesti rinki
mus, kad savo pareigoms mies
to valdyboje (assesorių pirmi
ninkės) ji būtų pastoviai pas
kirta. Vietos laikraščiai .jos pa
stangas šiltai parėmė. Miesto 
valdyboje ji jau dirba 18 me
tus. K.

Bažnyčia ir pasaulis
Amerikos indėnų apaštalas

T. Junipero Serra. miręs 1784 
m., yra rimtas kandidatas į 
šventuosius. Jo kanonizacijos 
byla sklandžiai eina pirmyn, šis 
uolus pranciškonas dirbo Kali
fornijoje 9 misijų srityse. Jo 
nuopelnai yra dideli ir kultūros 
bei civilizacijos ugdyme tos 
šalies vietinių gyventojų ir at
eivių tarpe.

Berlyno vyskupijai dabar 
priklauso 663 tūkstančiai kata
likų. Jų didžioji dalis gyvena 
šiapus geležinės uždangos. Ka
talikus aptarnauja 353 kunigai. 
Be to. dar yra 43 vyrų ir mo
terų vienuolių bendruomenės. 
Anoj pusėj geležinės uždangos 
pastoracinis darbas komunistę 
visokiais būdais trukdomas.

Frankfurte, Vokietijoj, prs. 
testantai, nusižiūrėję į katali
kų Bažnyčioje veikiančias vie
nuolijas, įsteigė moterų vienuo
lių kongregaciją, kuri jau turi 
51 narę. Jos vadinasi “Marijos 
seserys”, nešioja juodą drabužį 
ir baltą antgalvį. Pažymėtina, 
kad prieš pasižadėdamos visą 
amžių pasilikti šioje vienuolijo
je, jos pereina 4 metų bandy
mą. Be to, kaip ir Katalikų 
Bažnyčios vienuoliai, šios kon
gregacijos narės laikosi evan- 
geliškųjų patarimų: neturto, 
skaistybės ir klusnumo. Tikrai 
keista, kad Liuteris, savo ais
trų paveiktas, paniekino vie
nuolinį gyvenimą, o jo sekėjai 
po tiekos šimtmečių vėl jį gai
vina.

Šveicarę Episkopatas, besi
ruošiant III Taut. Eucharisti
niam kongresui, išleido tikin
tiesiems ganytojinį laišką, ku
riame raginami visi, jauni ir 
seni, paskiri asmenys ir bend
ruomenės, šia proga padaugin
ti savo maldas už tautų taiką. 
Toliau tikintieji yra raginami 
melstis, kad rugsėjo 30 d. į- 
vykstančiame kongrese visi 
Šveicarijos katalikai pareikštų 
viešai savo meilę ir ištikimybę 
Kristui, esančiam Eucharistijo
je.

• Msgr. Berk, Brentvvood 
vyskupas, Anglijos episkopato 
įgaliotinis mokyklų reikalams, 
savo pasikalbėjime su “Catho- 
lic Herald” korespondentu pa
reiškė, kad anglų politinių 
partijų vadai šiandien labiau 
atsižvelgia į katalikų rinkėjų 
nuomones, negu pastaraisiais 
metais. Trijų didžiųjų Anglijos 
parlamento partijų vadai paro
dė visišką katalikiškų mokyk
lų problemos supratimą.

KIEKVIENAS ĮSIGYKITE 
KĄ TIK IŠĖJUSIĄ POEZIJOS 

ANTALOGJĄ “ŽEMĘ”

ŽEMEJE savo brandžiausią 
kūrybą spausdina: Juozas
Kėkštas, Kazys Bradūnas, Al
fonsas Nyka 
tas Mačernis 
gys.

Antalogiją
Bradūnas. Studijinį (apie 
puslapių) antologijos įvadą pa
rašė Juozas Girnius.

Knyga yra iliustruota 
spausta dviem spalvom, 
puslapių. Kaina $4.00.
galima įsigyti pas leidėją — 
“Lietuvių Dienas”, 9204 S. 
Broadvvay. Los Angeles 3. Ca- 
lif., pas L. D. magazino atsto
vus ir šio laikraščio administ
racijoje.

Niliūnas, Vytau- 
ir Henrikas Na-

redagavo Kazys
65

ir at-
200 

žemę
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MARIJA KALBA PASAULIUI
• Nauja knyga apie Marijos apsireiškimą Fatimoje. Knygą 
parašė Dr. L. Fonzaga da Fonseca. Išvertė kun. M. Vembrė, j 
Knyga yra išversta į daugelį kalbų. Lietuviškas vertimas yra 
gausiai iliustruotas. 264 psl. Didelio formato. Kaina 2 doleriai.

Kas nori žinoti, kodėl pasaulyje dabar taip neramu ir ko 
žmonės dar gali sulaukti, tepaskaito tą knygą. Laiko nedaug 
beliko — 1960 m. bus atidengta ta didžioji paslaptis. Nerei
kia to laukti akis užsirišus. Skaitykite jau dabar šią knygą.

Knygą galima užsisakyti šiais adresais: “Darbininkas”, 
680 Bushuick Avė., Ifrookl.vn 21, N. Y.; 366 Broaduay
(“Darbininko” atstovybė), So. Boston 27, Mass. Ji dar gau
nama Bostone: 326 Broadvvay (Lithuanian Fnrniture Co.), 
373 W St, (Mrs. Jonės) ir 391 E. 5th St (Mrs. Grubinskas).
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PACIFIKO PAKRANTĖSE
Kun. L. JANKUS

Per šios vasaros atostogas 
teko pakeliauti nuo pat Meksi
kos ligi Kanados visu pajūriu 
ir pasidairyti vakarinėje JAV 
dalyje Pacifiko pakrantėse. 
JAV turi gana daug pasaulinio 
masto rekordų. Vieni jie iš 
Kūrėjo kiti iš žmogaus rankų 
kilę. Visko nei ant jaučio odos 
nesurašysi. Va, netoli San Die
go yra neseniai atidaryta di
džiausia pasaulyje “Palomar” 
observatorija. Joje sekami 
žvaigždžių keliai, iš kurių švie
sa ateina per bilionus metų. 
Šiuo metu, sakoma, j didžiuo
sius žiūronus įlindo uodas ir 
savo kojytėmis kiek apgadino 
stiklus, tai mokslininkams vi
sos žvaigždės atrodo miglotos. 
Esą, reikės specialaus remon
to. Taigi, ir didžiausi teleskopai 
lengvai pažeidžiami.

Los Angeles uostas vadinasi 
San Pedro (šv. Petro). Tai di
džiausias pasaulyje uostas, 
žmonių rankomis pastatytas. 
Čia ne tik maišosi viso pasaulio 
laivai, bet jie šimtais ir įplau
kia ir išplaukia ir inkarą įmes
ti gausiausiai tur būt, pasau
lyje čia sutelpa: šis uostas yra 
geriausiai pasaulyje apsaugo
tas. Gal jame ir atominės 
bombos pakrautos greitam 
eksportui į Rytus. Kai pirmieji 
kariai vyko į Korėją, tai visas 
iškeliavimas buvo net per tele
viziją transliuojamas. Šiandien 
ir uodui į tą uostą patekti be 
specialaus leidimo sunkoka. 
Tarp ko kito. Kalifornijoje uo
das labai retai sutinkamas.

Apie Hollywoodą nerašysiu. 
Visi žino, kur ir kaip žvaigždės 
gyvena, kur jos tuokiasi ir kur 
vyksta skyrybos. Holywoodo 
darbo sąlygas galima lengvai 
pamatyti, o pačios žvaigždės 
pasirodo scenoje premierų me
tu ir kalėdiniame parade. Tada 
jos barsto miniai sidabrinius 
pinigus. Kitos išbarstančios iki 
20.000 dolerių per porą valan
dų. Mačiau jų procesiją, bet si
dabrinio pinigo nepagavau, ne 
į tą pusę metė.

Didelės upės, tik be vandens

Visa pietinė Kalifornija gar
si savo upėmis, kurios didelės 
ir plačios, perjuostos milžiniš
kais tiltais. Toms upėms vieno 
dalyko tetrūksta — vandens. 
Sausos, kad net rudenį gali 
kiaušinius ritinėti. Gal dėl to, 
kad tiltams gėdos nebūtų, San 
Franciske jie pastatyti ant oke
ano, ant jūros. Ir tilteliai, tegul 
juos bala: vienas brangiausias 
pasaulyje, dėl to net auksiniu 

.vadinamas (Golden Bridge), 
kitas aukščiausias, kitas pats 
ilgiausias pasaulyje, apie 20 
mylių. Kai ant vieno galo užva
žiuoji, tai nei kito galo nei kito 
kranto nematyti. Po tų tiltų a- 
pačia ne tik šlapia, bet ir di
dieji pasaulio laivai supasi.

Šiaurinė Kalifornija garsi 
sekvojos medžiais. Čia jie ir 
aukščiausi pasaulyje ir storiau
si ir seniausi. Kar kurie me
džiai jau karaliaus Saliamono 
ar Dovydo laikais buvo stori 
(turi apie 4000 metų).

Per dykumą — su aušintuvu 
ant galvos

Kalifornijos pajūriais, pama
riais gana vėsu, bet vos tik nuo 
kranto nutolsti, labai karšta. 
Tada žmonės nuo karščio vi
saip gelbstisi, bet tai nėra jau 
taip paprasta. Gyvenamuosiuo
se namuose įtaisyti specialūs 
aušintuvai, automobiliams ka
binami maišai su ledelis. Kai 
ledai sutirpsta, vanduo supila
mas į radiatorių, nes kitaip 
motoras perkaista ir atsisako 
vežti. I automobilio vidų deda 
taip oat ledų, tik šie geresnės 
rūšies: kai ištirpsta, tai ir van
dens nelieka, žinoma, į pilvą 
žmonės taip pat kemša ledus, 
tie .jau yra gerokai pasaldyti, 
visokių spalvų ir visokio sko
mo. Per dykumas keliaudami, 
kai kas prisikabina lyg asilo 
ausis, tokius specialius aušintu
vus. Juos galima ir pasiskolin
ti ar išsinuomuoti.

Krosnimis šildomi sodai
: r''‘•'i'*

Visa Kalifornijos gražybė y- 
ra daugiau Amerikos technikos 
darbas. Vanduo, pumpuojamas 
iš už šimto mylių, gaivina ne 
tik kiemo žoleles, bet ir visus 
gyvius. Iš žemės vidurių pum
puojamas benzinas suka maši
nas. Kai kur nafta traukiama 
net iš jūros dugno. Kai palais- 
toma, tai čia auga ir įvairi šil
tų kraštų augmenija; daug cit
rinų, apelsinų ir pan. Tačiau 
žiemos laikais tiems augalams 
šaltoka. Tada amerikietis už
kuria krosnis, kurios išdėsty
tos gana tankiai, ir užrūksta 
Kalifornijos slėniai žiemos mė
nesiais, kaip pragaro priean
gis. Dirbtinis šildymas, sako, 
labai padeda, ypač žydėjimo 
metu.

Vaisiai Kalifornijoje.nėra pi
gesni kaip kur kitur. Pagaliau, 
jų į bet kurį sodą patekęs ir 
negausi nei dovanai nei už pini
gus. Eik į krautuvę ir mokėk 
nustatytą kainą. Pats sodų sa
vininkas neturi teisės apelsiną 
pasiskinti. Viskas sutvarkyta 
bizniškai.

Kalifornijoj susispietę dau
giausia pietinės Europos imig
rantai: italai, ispanai, graikai. 
Pirmieji šeimininkai — indė-' 
nai jau išnyko, kitos tautybės 
sudaro mažumą. _ Didžiausia 
dauguma tai meksikiečiai. At
virai sakant. Kalifornija yra 
gana meksikoniška ne tik gy
ventojų, bet ir kultūros, vieto
vardžių bei istoriniu atžvilgiu. 
Kalifornija dar iki šiol drums
čia Amerikos ir Meksikos 
draugiškumo vandenis. O ta
čiau meksikiečiai labiausiai nu
skurę Kalifornijoj: jiems mo
kami menkiausi atlyginimai už 
darbą ir pats darbas blogiau
sias jiems tenka, jų lūšnos ga- 
na skurdžios ir vaikai nuplyšę. 
Gal dėl to, kad tiems vargšams 
ir darbštumo ir sumanumo 
trūksta. Todėl jie ir nustumia
mi į šalį, nors šiaip jie širdingi 
ir atviri.

.r...... >: i. ..
Pacifiko pakrančių lietuviai

Kaip prodėdės, tetos ir se
nuoliai. tap ir paskutiniojo ka
ro tremtiniai pasiskleidė po vi
są pasaulį. Visur tų lietuvių e- 
sama, tik gana sunku kartais 
juos atrasti. Nuo pat Meksikos 
iki Kanados visu pajūriu tęsia
si dykumos, tik atskirais maz
geliais išsidėstę miestai, su
jungti plačiais keliais. Labiau 
į šiaurę, daugiau žalia, kai pie
tuose ir karvutėms tenka pešti 
jau geltoną žolytę, kurią, vos 
išdygusią, mes jau turėtume 
šiaudais vadinti. Per kelis šim
tus mylių čia nerasi vejos, nei 
žalios atkrantės atsisėsti. Ta
čiau, kur tik didesnis žmonių 
susibūrimas, ten būtinai bus ir 
viena kita lietuvių šeima.

San Diego ir jo apylinkėse y- 
ra bent keli jauni ir energingi 
lietuviai kunigai. Kiekvienoje 
klebonijoj jie žinomi, nes du 
daktarai dirba vyskupo įstai
goje. Mūsų pasididžiavimui, 
lietuviai nesutinkami tarp el
getų ar valkatų. Visi, geriau ar 
blogiau, bet stovi ant savo ko
jų. Kiti turi rezidencijas, kurių 
Lietuvos grafai jiems pavydė
tų, jei, iš karstų sukilę, jas pa
matytų. „

Kalifornijos lietuvių sostinė 
be abejonės yra Los Angeles. 
Čia veikia visi lietuviškieji 
sambūriai, čia, gali sakyti, yra 
reprezentuojama visa lietuvių 
tauta. Viską rasi, kas tik tau 
kelionėje ar pastoviau apsigy
venus reikalinga. Po didelių 
pastangų čia išdygo ir lietuviš
koji šventovė. Ji labai panaši 
savo išore į lietuvišką koplytė
lę, tik pastatyta ne ant stulpo, 
o ant mažo kalnelio. Nors Los 
Angelese veikia, tur būt, visų 
vardų ir pakraipų organizaci
jos, bet yra dar labai daug ir 
“neištirtų” plotų. Kitaip sa
kant, dar daug lietuvių yra ne
suburia. net nežinomi. Jei lie
tuviškai kalbėsi, ar lietuvišką 
ženklelį nešiosi, tai nuolat ko
kia staigmena ištiks. Prie ta
vęs pribėgs nepažįstamas ir

IJrtuviu jaunimas šoka tautinius šokius

prisipažins lietuvis esąs, tik 
motinos kalbą užmiršęs, gyve
ną^ netoliese nuo čia ir nieko 
nežinąs, kad Los Angelese ir 
daugiau lietuvių esama ir pa
rapija bei organizacijos yei- 
kiaųčios. Taigi, pačioje lietu
vių sostinėje yra dar daug ne
atrastų lietuvių. Klebonas ir 
“Lietuviu Dienos” teturi tik po 
kelis šimtus savo sąrašuose, o 
čia yra per kelis jei ne kelioli
ka tūkstančių, j kurie lietuviš
kumo nesigėdija. Tiesa, kai ku
rie net organizuotai Staliną 
savo tėvu vadina.

Pagaliau net tokioje Santa 
Barbaroje staigmenų netrūks
ta. Žiūrėk ir “užlipi” ant tau
tiečio .kuris čia puikų namuką 
beturįs, gerą tarnybą. Gal pa
teko į masonų eiles, kad per 
metus nesužinojo, jog čia ir lie
tuvio katalikų kunigo esama.

Pirmomis pp karo dienomis 
Vokietijoje visi stengėsi nešio
ti savo tautinius ženklelius. Ta
da buvo lengva savo tautiečius 
atpažinti, pagalbos gauti ar 
kam ją suteikti. Deja, Ameri
koje visokie ženkleliai ne ma
doje. O labai pravartu, 
toliau keliaujant.

Mes galime didžiuotis 
geru susiorganizavimu.
kie centrai, suvažiavimai, viso
kie laikraščiai. O vis dėlto dar 
daug darytina, kad tos nutrupė- 
jusios šakelės vėl prie kamieno 
kaip nors galėtų būti prijung
tos. Gal prarado tikėjimą, gal 
užmiršo ar net neišmoko lietu
vių kalbos, bet ir iš veido ir iš 
širdies jie tikri lietuviai, mūsų 
broliai. Va, čia ir iškyla Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės or
ganizavimo paskubinimas.

Visai aštri yra idėjiškai nu
tolusiųjų susigrąžinimo proble
ma. Paplakame mes paraudu
sius savo brolius, tik kad tuo 
paplakimu juos gal dar labiau 
pakaitiname į raudonumą, žiū
rėk, privačiai sutiksi, kaip bro
lis, o viešai jau jis tavo mirti
nas priešas. Lietuviško širdin
gumo. atvirumo, vaišingumo 
nei svetimas dangus nei žmo
nės svetimi nepajėgs nuslopin
ti. Per jį puikiai galima būtų 
laimėti lietuvį Lietuvai, tik kol 
kas tų pozityviųjų kelių mažai 
ieškome.

ypač

savo 
Viso-

✓

DAUGIAU KNYGŲ JAUNIMUI

Apie visokias knygas buvo 
spaudoje kalbėta. Reikia ro
manų, mokslo veikalų, reikia 
pakartoti klasikus. Tačiau ši
tam knygų karštyje užmiršta
mas jaunimas. Jam pirmiausia 
reikia knygų!

Mūsų jaunimas jau po tru
putį įkerta angliškai, tad tuoj 
ir stveriasi naujos angliškos 
lektūros, komikų, bet šie daž
niausiai tokie tušti ir ne kenk
smingi jaunuoliui. Toliau grie
biasi nuotykių literatūros. O 
jos Amerikoje kalnai. Pra- 
griaukime šią krūvą, ir didelėj 
jos daly pamatysime tik pisto
letus .plėšimus. Tad privalome 
susirūpinti, ką skaito mūsų 
jaunimas ir ką jis turi paga
liau po ranka lietuviško. *

Grynai lietuviškos literatū
ros trūksta mūsų jaunimui. 
Reikia per nauja perkurti vi
sas lenegendas, pasakas, ro
mantiškus pasakojimus apie 
mūsų kraštą ir miestų įkūri- 
rimus. Vaikų literatūroje turi 
atsispindėti visa krašto praei
tis, suverta ant idėjinio siūlo. 
O šis siūlas toks visiems aiškus 
—tėvynės meilė ir žmogiška
sis taurumas.

Paaugliai rekalauja kitokios 
knygos, kur būtų į viską giliau

Trijų savaičių maža, kad bū
tų galima aplankyti ir geriau 
pažinti Kolifornijos lietuvius, 
jų problemas pastudijuoti. O 
tai dėl to, kad kaip ir kitur A- 
merikoje, taip ir Kalifornijoje 
visi pašėlusiai įjungti į darbą. 
Per visas dienas darbovietėje, 
vakare pavargę. Taip ir prabė
ga amželis, šitokiose sąlygose 
ir aukštesni tikslai kaip: religi
ja .tautiškumas, savi papročiai 
pamirštami. Juo labiau, kai 
tenka išsibarsčius gyventi, ne
jučiomis svetimoje bendruome
nėje ištirpsta.

Katalikybės padėtis
Katalikybė Kalifornijoj gy

vena misijų laikotarpio pabai
gą. Parapijos baigia formuotis, 
statomos naujos bažnyčios, 
mokyklos, ligoninės. Tur būt, 
niekas pasaulyje neturi tiek 
statybos projektų (ir statybos 
skolų) kaip Kalifornijos kata
likai. Viešoji opinija katali
kams nėra palanki. Kalifornija 
yra vienintelė USA valstybė,

DURYS PRAŠIVF.Rft

Vasara praėjo, taip greitai 
praskrido lyg kregždės. O bu
vo gera stovyklauti, nerūpes
tingai siausti gamtoje, susiras
ti naujų bičiulių, dainuot, pri
siminti tėvynę. Bet štai par

durys, ir jauni- 
suoluose.
ir šaltas, bet per 

jame sėdėsi ir 
užskleisdamas

žiaus jaunimas sėdi sporto aik
štėse, bet reikia! Jaunuolis nie
kados nežino — negalima. Jis 
nori ir pasiekia visų tikslų. Jis 
gali save priversti 'pasilikti 
kambaryje ir ten daryti savo 

kuose byra .lapai,, ir vakarais ^vaįįps ^tębuklus, nes iš jo daug 
toks apsitraukęs dangus.

Jau ruduo. Iš laukų darbi
ninkai traukia į namus, ir mes 
traukiame į mokyklą. Jau pra
sivėrė visur 
mas susėdo

Kietas jis 
visus metus
dirbsi. Štai, 
gražius vasaros puslapius, pa
sitik savo bičiulį suolą drau
giškai. Jis yra priekalas, ant 
kurio gali nukalti savo ateitį. 
Jaunuoli, kalk drąsiai, smok 
visa jėga, nes dabar tavo me
tas dirbti. Kas jaunystėje ne
dirbo, veltui jis norės 
prisivyti savo draugus, 
nuo visų atsilikęs!

Tiesa, sunku keltis, 
skubėti į mokyklą, o dar sun
kiau mokytis, kai to paties am- 

vėliau 
Jis bu?

sunku

pažvelgta. Mielai jie skaito ke
lionių "knygas, istorijas apie 
svetimus miestus ir nuotykius.

Vaikų literatūra mūsuose 
niekada nebuvo gausi. Stigo 
organizacijos, pastangų ir no
ro. Ją organizuoti ir kurti nie
kada nepervėlu. Tegu visos lei
dyklos, kurios tik bet kur vei
kia, išleidžia po vieną gerą 
knygą jaunimui, jau bus spra
ga maždaug užkimšta. Visos 
vadovaujančios įstaigos ir or
ganizacijos turėtų skatinti šios 
rūšies knygą, patys organizuo
ti, nes jaunimas — tai busi
mieji lietuviškų laikraščių ir 
knygų skaitytojai. Jei jie nuo 
mažens įpras, tai ateityje visa
da palaikys lietuviškąją spau
dą.

Austrijoje praeitais metais 
Kalėdų proga 75% visų Aust
rijos vaikų dovanų gavo kny
gomis, o mes mieliau nupirksi
me kokį drambliuką, žaisliuka. 
bet pro knygą praeisime, nes 
pas mus dar neįprasta su pa
garba žiūrėti į knygą. Iš vie
nos pusės turėtų vyresnieji 
pirkti daugiau knygų jaunimui, 
iš kitos — reikia pratinti ir 
patį jaunimą įsigyti i« savo 
santaupų, _ R. 

kui- kat. mokyklos laikomos 
biznio įstaigomis ir turi mokė
ti gana didelius mokesčius. 
Los Angeles arkivyskupija už 
mokyklas moka valdžiai [>er 
šešis šimtus tūkstančių dole
rių kasmet. Šiemet buvo ban
dyta administraciniu keliu 
tuos mokesčius kaip nors pa
naikinti, bet kilo didelis triukš
mas ,ir iš visko atrodo, kad 
teks išgyventi referendumą, 
balsuoti, o maža vilties tuo ke
liu laimėti.

Labai ryškiai krinta į akis 
naujų gyventojų antplūdis į 
Kaliforniją. Nauji namukai 
dygsta kaip grybai, miestai 
plečiasi dienomis, keliai (gana 
platūs čia) vig labiau ir labiau 
užkemšami. Nežinia, kodėl į 
čia bėga žmonės, nes uždarbiai 
menki ir tų sunkoka rasti. Ma
tyti, kitur pasitaiko dar pras
čiau. O jei kas gauna pensiją, 
tam tai daug mieliau gyventi 
palyginti gana šiltoje ir labai 
ramioje (klimato atžvilgiu) 
Kalifornijoj negu kur kitur.

ko laukia ir tėvynė ir visi. Rei-

Ant knygos pasilenki*

kia mūsų tautai kuo daugiau 
mokytų, išsilavinusių žmonių, 
išmokusių dirbti ir aukotis. Kai 
eina didelės grumtynės, kai 
pačios geriausios mūsų jėgos 
pakertamos, jas turi pakeisti ir 
papildyti jaunieji. Ir juo labiau 
bus išsimokslinę, apsišvietę, 
subrendę, juo geriau jie pakeis 
mūsų kovotojus ir visą darbą 
varys pirmyn.

Kai prasivėrė mokyklos du
rys. ir tu atsisėdai suole, pasi
ryžk šiems metams: būk uo
liausias moksle, linksmiausias 
žaidime ir karščiausias mal
doje. Dirbk ir laimėk!

Mokytojas

Lelijos ir gvazdikai
Pasibaigus pasaulinei skautų 

stovyklai Austrijoje, spaudoje 
pasigirdo balsų, kurie kritikuo
ja Austrijos laikyseną. Aust
rijos vyriausybė yra sudaryta 
koaliciniu pagrindu: nors kabi
nete yra dauguma katalikų, 
bet prezidentas socialistas. Vi
si nariai socialistai ir neparo
dė jokio dėmesio pasaulinei 
skautų jamboree, kuri įvyksta 
tik kas ketveri metai ir vis 
skirtingoje šalyje. Praeis daug 
metų, kol vėl Austrijon susi
rinks pasaulio skautai.

Amerikos skautai buvo at
vežę dovaną Austrijos prezi
dentui, bet šis stovykloje visai 
nepasirodė, nes tuo pačiu me
tu vyko socialistų studentų sto-

JAUNUJ U ŽYGIAI
Studentu ir moksleiviu kelionė 

į I.urdą
Vokietijoje dr. K. Pemkus 

suorganizavo studentų ir 
moksleivių ateitininkų ekskur
siją į Lurdą. Rugpiūčio 4 d. iš 
Tiubingeno ši ekskursija, susi
dedanti iš 13 asmenų, išvyko į 
Šveicariją. Ten pasisvečiavę, 
pro Grenoblį pasuko į Pietų 
Prancūziją, kur stabtelėjo prie 
Viduržemio jūros. Paskui vyko 
tiesiai į Liurdą. Praleidę dvi 
dienas ir aplankę ministerį Tu
rauską, keliavo į Paryžių, kur 
taip pat išbuvo dvi dienas. Iš 
ten visi ekskursantai grįžo at
gal į Vokietiją.
Icnkijos mokiniai nukrikščio- 

ninanii
Lenkijoje 1951-52 mokslo me
tais 80'< mokinių turės gyven
ti valstybiniuose bendrabu
čiuose, kur būsią priimami ir 
pradžios mokyklos mokiniai. 
Jau esančios parengtos tam 
reikalui patalpos ir suorgani
zuotas atitinkamų mokytojų 
kadras, šiuo potvarkiu Var
šuvos komunistai siekia ati
traukti vaikus nuo krikščioniš
kos šeimos įtakos.

-! f ’ -
Austrijoje atkuriamos katali

kiškos mokyklds
Nacių okupacijos metu Aus

trijoje visos katalikiškos mo
kyklos buvo uždarytos. Dabar 
jos vėl atgaivino savo veiklą, 
šiaurinėje Austrijoje iš viso 
katalikai turi 139 prad. mo
kyklas, 32 vidurines, 21 aukš
tąją ir 12 specialiųjų institutų. 
Vien tik Vienoje yra 48 prad. 
mokyklos, 8 vidurinės, 8 aukš
tosios ir vienas profesinis insti
tutas. Vyriausybė neremia ka
talikiškųjų mokyklų. Jų išlai
kymu rūpinasi vienuolynai ir 
atitinkamos kongregacijas 
kitos panašios institucijos.
Tarptautinė evangelikų stu

dentų stovykla
Vokietijoje netoli Heidelber

go įvyko tarptautinė evangeli
kų studentų stovykla, kurioje 
dalyvavo atstovai iš Vokieti
jos, Anglijos, Skandinavijos, 
Šveicarijos, Olandijos ir net 
Australijos. Pagrindinė sto
vyklos idėja buvo, kaip kiek
vienas turi kitam aukotis. Vi- 
Visi stovyklautojai penkias va
landas per dieną dirbo fizinį 
darbą — tiesė gatvę į mokyk
lą- Popiečių pasikalbėjimuose 
buvo keliama bendro tikėjimo 
ir bendros dvasios idėja.

Vaikų teatras
Amerikos kariuomenės pa

stangomis ir rūpesčiu vakari
niame Berlyne įkurtas vaikų 
teatras pagal amerikoniškų 
vaikų teatrų pavyzdį. Vado
vauja Henry Koller, įkūręs 
Nevv Yorke “Young Thespian 
Club”. Rugsėjo 7 vaikų teat
ras turėjo pirmą pastatymą, 
buvo suvaidinta amerikeičių 
muzikinė komedija.

Stipendijos pabėgėliams 
studentams

Naujosios Zelandijos katali
kai paskyrė dvi stipendijas Vo
kietijoje esantiems pabėgė
liams studentams. Viena iš jų 
paskirta vengrui studentui, ku
ris yra šeimos tėvas.

vykia, kur prezidentas viešėjo. 
Amerikos skautai dovaną gavo 
įteikti valstybės kancleriui dr. 
Koemeriui.

Kai pašto ministeris norėjo 
išleisti specialius pašto ženklus 
jamboree prisiminimui, iš so
cialistų susilaukė didelės kriti
kos.

Austrijos spauda ir peikia 
vyriausybę, kodėl ji tokia “par- 
tiška”, kodėl ji negalėjo nueiti 
pas tuos, kurie ženklelyje turi 
lelijos žiedą. Kaip pastebi spau
da, kai kam dar neišgaravo 
Hitlerio dvasia ir jo jaunimo 
organizacijos, kurios savo žen
kle piešė gvazdiko žiedą. 
“Partija”, — baigia straipsnį 
vienas Vienos laikraštis. — 
“kai kam yra didesnė už mū
sų valstybę.”

Politika į Čekoslovakijos 
mokyklas

Prahos provincijos mokytojų 
suvažiavime buvo nustatytos 
gairės naujiems mokslo me
tams. Nuo šiol mokyklinis mo
kymas turės būti surištas su 
politiniu “socialistiniu” auklė
jimu. Mokytojas bus atsakin
gas už mokinio politinį pasi
rengimą. Pirmojo vietoje bus 
vertinama ne išsilavinimo pa
žymiai, lx't poltinio žinojimo 
ir toks bus Įx*rkeliamas į aukš
tesnę klasę. Tarp mokinių bus 
vedamos politinės diskusijos, 
kurioms vadovaus “Markso- 
Lenino moksle” pasižymėję 
mokytojai.

Studentų muzikos mėgėju 
kongresas

Miunchene. Vokietijoje, nuo 
25 iki 31 rugpiūčio įvyko Vo
kietijos ir kitų kraštų studentų 
muzikos mėgėjų kongresas, 
kurio metu jaunieji muzikai 
skambino savo kūrinius, klau
sėsi koncertų, diskutavo įvai
riomis muzikos temomis. Da
lyvavo 1000 studentų iš 21 
valstybės.

Vokietijos studentai
Šiuo metu V. Vokietijoje yra 

111,590 studentų įvairiuose u- 
niversitetuose, tai yra 4000 
daugiau negu pernai. įdomu 
pastebėti, kad dauguma stu
dentų studijuoja praktiškuo
sius mokslus: mediciną, techni
ką, ekonomiką. Kilmės atžvil
giu pastebima, kad 71% suda
ro iš vidurinės inteligentų kla
sės, mokytojų, valdininkų vai
kai, 3,23% darbininkų vaikai. 
4,7% — ūkininkų.

ANGLIAKASIU" JAUNIMAS
KELIAI JA

bei____Kelionė — lavina žmogaus
dvasią, kelionė džiugina širdį?
Ir niekur taip nekeliaujama, 
kaip Vokietijoje. Ten juda sa
vaitgaliais vyresnieji ir per vi
są vasarą keliauja .jaunimas. 
Mokyklos, miesto valdybos ir 
visokios profesinės sąjungos 
jiems sudaro sąlygas, kad galė
tų pasilsėti ir pažinti savo 
kraštą.

Šiemet plačiu mastu keliavo 
ir iškylavo angliakasių šeimų 
jaunimas. Ruhro krašte veikia 
didelė angliakasių profesinė 
sąjunga, kuri turi glaudžius ry
šius ir su kaimyninėmis vals
tybėmis. Ji ne tik kviečiasi pas 
save svetimšalius darbininkus, 
bet ir patys dalyvauja įvai
riuose darbininkų kongresuo
se. šiemet ši profesinė sąjun
ga surengė didelę jaunimo sto
vyklą Bavarijos Alpėse. Ten 
prie Tegemsee stovyklavo 
21000 tarp 14-18 metų jaunuo
lių.

Ši didelė stovykla turėjo ir 
svečių — tain pat angliakasių 
jaunimo iš kitų krašto: iš 
Prancūzijos, Austrijos ir Nor
vegijos.

Savo ruožtu ir Prancūzijoje 
įvyko angliakasių jaunimo sto
vyklos, viena Alpių kalnuose, 
kita Korsikos saloje. Ir ten taip 
pat dalyvavo vokiečių jaunimo 
atstovai, vien Korsikoje 120.
Austrijoje prie Salzburgo vy

ko kita Austrijos .jaunimo sto
vykla, kur tip pat dalyvavo vo
kiečiai, o Norvegijoje, netoli 
Oslo, iškylavo 28 vokiečiai.

Šiuo pasikeitimu siekiama 
didelių tikslų. Jaunime ugdo
ma solidarumo jausmai, ple
čiama svetimų karštų .pažini
mas. Norima užmegsti ryšius 
ii su Amerikos angliakasių or
ganizacijomis ir pasikeisti ne 
tik darbininkais, bet ir jauni
mu.

Visos šios kelionės ir stovyk
lavimai kainavo nemaža pini
gų. bet į talką jaunimui at
skubėjo pati profesinė sąjunga 
ir net miesto savivaldybės. 
Brangiausiai kainavo kelionė’į 
Korsikos salą, o pigiausiai vie
tinės iškylos Alpių kalnuose. 
Tačiau didesnę dalį sumokėjo 
patys jaunuoliai iš savo san
taupų.



6 DARBININKAS Rugsėjo 18, 1951

• Minėt. Pov. Žadeikiui mi
rusio prof. H. Benderio sūnus 
motinos vardu atsiuntė padėką 
už pareikštą užuojautą šeimai, 
prof. H. Benderiui mirus. Be 
to, John L. Benderis jun. padė
kos laiške mūsų ministeriui 
primena dideles jo tėvo simpa
tijas lietuvių tautai ir nuošir
dų troškimą lietuvių tautos 
laisvės bei kartu primena, kad 
prof. H. Benderis buvo labai 
laimingas ir jautė didelę garbę 
bendraudamas su lietuviais ir 
jų ministerių P. Žadeikių.

• Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas su žmona dalyva
vo IntemationaI College of 
Surgeons metiniam suvažiavi
me rugsėjo 13 d. Chicago Civic 
Opera rūmuose.

• Lietuvių Operos šventė 
Chicagoje. Margučio sumany
mu Chicagoje yra organizuo
jama dainų šventė, kuri numa
tyta suruošti gruodžio 16 d. 
Chicagos Orchestra salėje.

• Dr. V. Grigaitis, Varšuvoje 
baigęs muzikos mokslus, prieš 
keliasdešimt metų atkeliavęs į 
Philadelphiją, čia įsteigė muzi
kos mokyklą, kuri veikia su 
dideliu pasisekimu. Kurį laiką 
jis buvo direktorium Phila Ci
vic Opera Co. Spalio 7 d. vyk
sta į Chicagą diriguoti lenkų 
statomą Moniuškos operą 
“Halką”, kurioje pagrindinę 
rolę dainuos irgi lietuvaitė 
Darlys-Drangelienė.

• Marianapolio Rėmėjų Ju- 
biliejuiis XX-tasis Seimas į- 
vyks Marianapolyje sekmadie
nį, spalio 21 d.

• Tremtinių moterų reko
lekcijos. Nekalto Prasidėjimo 
seserų vienuolyne, Putnam. 
Conn. spalio 5, 6 ir 7 d.d. trem
tinės lietuvės moterys ruošia 
uždaras rekolekcijas. Rekolek
cijos prasidės penktadienį 8 
vai. vak. ir baigsis sekmadie
nį 3 vai. po pietų. Rekolekci
jas ves vienuolnyo kapelionas, 
kun. prof. St. Yla. Rekolekcijas 
organizuoja Worcester, Mass., 
tremtinės lietuvės, vadovau
jant Pauliukonienei. Atlygini
mas už visą rekolekcijų laiką 5 
dol. Užsiregistruoti į rekolek
cijas prašoma galimai greičiau 
šiuo adresu :

Rev. Sister Superior, Imma- 
culate Conception Convent. R. 
F. D. 2, Putnam, Conn. Tel 
8-5528.

Quaker Path i Mount Grey Rd Stony Brook, Long Island

STONY BROOK LODGE
Vedėja Pr. LAPIENĖ

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

Kainos pernykštės: vienam asm. savaitei nuo $40.; dviem 1 kambarį nuo 
$70.: vienam asm. parai nuo $7. Vaikams pusė kainos, bet jie priimami tik su 
tėvais. Birželyje ir nuo rugsėjo 10 žymi nuolaida.

Dėl rezervacijų rašykite MRS. LAPE, STONY BROOK, N. Y. Telefonai: 
Stony Brook 8-R arba Stony Brook 58S.

Susisiekimas: Traukiniu iš Nevv York’o imti Pennsylvania stoty Long
Island traukinį, einantį į Port Jeffi .-son (dažnai jį reikia pakeisti Jamaica 
Stotyje, persėdant į kitą Long Island traukinį, einanti į °ort Jefferson>. Nu< 
JtnOda ftiAždaug po K vai. kelionės išlipti Stony Brook stotelėj, nuo kur 
taxi už 35c priveža prie vasarvietės durų.

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

TARP AMERIKOS LIETUVIU
ė

PITTSBURGH, PA.
Vyskupas pas homesteadiečius

Spalio 14 d. Homesteado lie
tuvių parapija, vadovaujama 
kun. Ernesto Vasiliausko švęs 
savo gyvenimo auksinį jubilie
jų. Jo minėjimui jau baigia
ma pasiruošti. Iškilmėse daly
vaus ir Pittsburgho vyskupas 
Jo Ekscelencija John Dearden.

Kun. Žvirblis svečiavosi 
Pittsburghe

Kun. Žvirblis, domininko
nas, nuo rūgėjo 7 iki 9 d. Do- 
noros lietuvių parapijoj, ku
riai vadovauja kun. Sadauskas, 
vedė 40 vai. atlaidus. Po jų ap
lankė šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją Pittsburhge. Kun. 
Žvirblis, kuris yra Amerikos 
lietuvis, 6 metus darbavosi ir 
Nepriklausomoj Lietuvoj, vi
karavo Raseinių parapijoj.

Kun. Sušinskas rugsėjo
8-sios proga

Rugsėjo 8-ją — Tautos šven
tę — šiemet Pittsburghe tepa
minėjo tik Lietuvių Katalikų 
Radijo Valanda, kuriai vado
vauja energingieji Pittsburgo 
Vyčiai. Pagrindinę minėjimo 
dalį sudarė kun. A. Sušinsko 
kalba apie rugsėjo 8-sios reli
ginį ir tautinį momentą. Trum
pai anglų kalba su rugsėjo 8- 
sios mintimis radijo klausyto
jus supažindino Pittsburgho 
Vyčių apskr. pirm. Vincas Ko
kčius .kuris kartu yra ir radi
jo programos vedėjas. Minėji
mo dvasiai pritaikinta buvo ir 
speciali patriotinė meninė pro
grama.

Prof. K. Pakštas Rochesteryje
Pittsburghietis prof. K. Pakš

tas, kuris dabar yra išvykęs il
gesnėms atostogoms, Ameri
kos Ateitininkų Sąjungos suva
žiavimo proga lankėsi Roches
teryje, kur be pasakytos prog
raminės kalbos taip pat daly
vavo ir ten įvykusiuose kituo
se svarbiuose katalikų veikėjų 
pasitarimuose.

Adomaičiai — sukaktuvininkai
Vincas ir Julijona Adomai

čiai neseniai atšventė ne eilinę 
šventę. Rūgščio 9 d. iškilmin
gomis šv. mišiomis šv. Kazi
miero lietuvių parapijos baž
nyčioje jie minėjo bendro šei
myninio gyvenimo 50 metų su
kaktuves. Abu sukaktuvininkai 
yra uolūs parapijiečiai ir nuo
širdūs lietuviai — lietuviškųjų 
reikalų rėmėjai: Ilgiausių me
tų gražiai lietuvių katalikų po
rai.

Po misijų
Rugsėjo 9 d. šv. Kazimiero 

bažnyčioje South Side pasibai
gė misijos anglų kalba, kurias 
vedė kapucinas Tėvas Werner 
Hannan. Tą pačią dieną tikin
tieji aplankė keturias vyskupo 
paskirtas bažnyčias šv. metų 
atlaidus gauti. Procesijoje da
lyvavo apie 200 žmonių.

Mirė Stankauskas ir 
Liberkovvski

Rūgs. 7 d. šv. Kazimiero ka
puose po gedulingų šv. mišių 
palaidotas Vladas Stankaus
kas, 52 m. amžiaus. Paliko 
liūdinčią šeimą. Jis buvo žino
mo southsaidiečio Stankausko, 
(80 metų) sūnus, kuris daug 
metų dirba šv. Kazimiero ka
puose kaip prižiūrėtojas. Ve
lionis paskutiniu laiku dirbo 
prie Pittsburghe išeinančio 
“Sun-Telegraph” dienraščio.

Rūgs. 10 d. tuose pačiuose 
kapuose palaidota 82 metų am
žiaus A. Liberkovvski. Paskuti
nius keliasdešimt metų velionė 
šeimininkavo pas Sutkaitytę, 
Polithania Banko direktorę. 
Laidotuvėse dalyvavo 8 Pitts
burgho lietuviai kunigai.

J. Virpša

Waterbury, Conn.
Svečiuose pas mayorą

Šv. Juozapo parapijos Mote
rų S-gos choras ir jo vedėjas 
Al. J. Aleksis šeštadienį, rūgs. 
9 d. svečiavosi vasaros reziden
cijoje pas mayorą ir ponią R.
E. Snyder prie Hitchcock eže
ro.
• Moterų S-gos 43 kuopa rug

sėjo 8 d. senosios mokyklos pa
talpose turėjo susirinkimą. 
Pirmininkė M. šambarienė pa
darė pranešimą apie buvusį 
pikniką, o M. Karinauskienė, 
kuopos atstovė Moterų S-gos 
konferencijoj Putname, pada
rė iš konferencijos darbų pra
nešimą. Buvo nutarta spalio 
21 d. 8 vai. užprašyti šv. mi
šias už gyvas ir mirusias kuo
pos nares. Tą pačią dieną kuo
pa turės bendrą metinę vaka
rienę. I kuopą įstojo nauja na
rė Ona Ragiškienė.
• Maldos Apaštalavimo drau

gijos susirinkimas, po trijų mė
nesių pertraukos, įvyko antra
dienį .rugsėjo 11 d., 8 vai. vak.

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.

Mokiniai gaus paštu mokyto
jų specialistų paruoštas pa
mokas ir nurodymus, kaip 
mokytis. Tėvams bus atri’^stos 
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

Gražina Tulauskaitė — PO 
SVETIMU DANGUM. Poezija, 
išleido Venta Vokietijoje 1951 
m., 60 psl., kaina 1 dol. Viršelis 
dail. J. Penčylos.

D O N O R

Lietuviška kolonija plieno 
fabrikuose

Donoros miestely yra vienas 
iš didžiausių geležies ir plieno 
fabrikų Pennsylvanijos valsty
bėj. Čia taip pat gausu ir ang
lies kasyklų. Maždaug preiš 50 
metų Donoroje apsigyveno lie
tuviai ir kitų tautybių žmo
nės, kurie čia sau pelnydavosi 
kasdieninės duonos. Pirmieji 
lietuviai susispietė į parapiją 
1906 metais. Jų jau būta apie 
100 šeimų. Jie tuoj nusipirko 
bažnytėlę, kurioje šv. mišias 
laikydavo vienas vokiečių tau
tybės kunigas.

Pirmasis Donoros lietuvių 
parapijos klebonu buvo paskir
tas kun. J. Misius (1909-1913). 
Po jo su mažomis pertrauko
mis atvyksta ir išvyksta kiti 
lietuviai kunigai: kun. A. Ab
romaitis, kun. M. Kazėnas, 
kun. E. Vasiliauskas ir paga
liau 1934 metais atvyksta pil
nas jaunatvės dvasios, vos 
prieš dvejus metus įšventintas 
kunigas Vaclovas Sadauskas.

Kun. V. Sadauskas gimė 
Lietuvoje, Dainavos šalyje, A- 
lovės parapijoje, netoli Aly
taus. Dar visai jaunas į Ameri
ką atvyko 1912 metais. Vidu
rinius mokslus jau buvo ėjęs 
Lietuvoje. Todėl pats savo ran
komis sunkiai užsidirbęs pini
gų, važiuoja toliau tęsti savo 
studijas į Peru, III. Ten baigia 
benediktinų šv. Bėdos gimna
ziją. Kaipo klierikas filosofiją 
studijuoja Valparaiso, m. uni
versitete. Teologijos studijas 
baigia Latrobe, Pa. ir 1932 me
tais gauna kunigystės šventi
mus.

Lietuvių šv. Juozapo parapi
ja Donoroje yra nedidelė, vos 
30 šeimų. Mat, dėl nedarbo ir 
depresijos daug lietuvių išva
žiavo į kitus didesnius mies
tus, ieškodami sau pragyveni
mo. Bet kun. V. Sadauskas ne-

OMAHA. NEBR.
Lituanistikos mokykla

Šiais metais lietuviai vaikai 
bus mokomi lituanistikos daly
kų ne tik šeštadieniais, bet ir 
kasdien mokykloje bus dėsto
ma tikyba ir lituanistika lietu
vių kalba. Kun. Juozas Taut
kus dėstys tikybą, o kun. A. 
Dapkus lietuvių kalbą, šešta
dieninėj mokykloj dirba moky
tojos Ribokienė ir Pobilonienė. 
šiais metais mokyklą lanko 
325 mokiniai. Iš jų 140 yra 
naujų ateivių lietuvių vaikai. 
Beveik visi lietuviai leidžia sa
vo vaikus į parapijos mokyklą. 
Mokyklai vadovauja seserys 
kazimierietės. Joms padeda 
lietuviai kunigai ir keletas pa
sauliečių lietuvių mokytojų.

Nauji namu savininkai
Naujieji ateiviai Vincas Na

vickas, Viktoras Arlauskas, ir 
Pranas Vilčinskas nusipirko 
namus ir persikelia į juos gy
venti. Visiems pirkėjams linkė
tina greito skolų išsimokėjimo 
ir laimingo nuosavoje pastogė
je gyvenimo.

Nauji ateiviai
Mūsų kolonija ir vėl sulau

kė naujų gyventojų iš užjūrio. 
Paskutinėmis savaitėmis čia 
atvyko Kazys Poškus su žmo
na ir sūneliu, kuris jau lanko 
mūsų mokyklą, Reti kis su 
žmona ir keturiais vaikučiais, 
iš kurių trys lanko mokyklą, ir 
Vytoldas Vaiškūnas.
Ruošiasi dekoruoti bažnyčią.

Pereitą sekmadienį kleb. 
kun. J. Jusevičius pranešė, kad 
greitu laiku pradės dekoruoti 
bažnyčią. Be to, numatyta pa
didinti sėdimų vietų. Šoniniai 
altoriai bus perkelti arčiau za
kristijos, o jų vietoje bus pasta
tyta po tris suolus, kurių kiek
viename bus po 6 sėdimas vie
tas. Parapija didėja, reikalin
ga ir daugiau vietos bažnyčio
je.

Visas darbas kaštuos apie 6- 
7 tūkstančius dolerių. Parapi
jos kasoje yra apie 4 tūkstan
čiai. o likusius klebonas tikisi 
surinkti bažnyčios remonto lai
ku. Vietinis

A , Pa.

nusimena. Jis savo darbštumu 
bei sumanumu per savo 17 kle
bonavimo metų išmokėjo, apie 
17,000 dolerių parapijos skoIu, 
įskaitant ir visokiausius baž
nyčios remontus bei kitus įren
gimus. Pažymėtina, kad para
pijos didžiajame altoriuje yra 
Aušros Vartų paveikslas, už
sakytas ir atvežtas iš Vilniaus 
(1912 m.). Savo išvaizda ir 
grožiu paveikslas primena Vil
niaus Aušros Vartų koplyčios 
altorių. Dabar minėtąjį pa
veikslą klebonas žada atnau
jinti.

Kun. V. Sadauskas yra tylus 
apaštalas, pamaldus kunigas, 
dosnus ir rūpestingas klebonas. 
Būdamas tokioje mažoje para
pijoje, kaip matome, įstengė 
išmokėti visas skolas. Be to, 
jis yra uolus rėmėjas visokiau
sių lietuviškų, ypač naujai be
sikuriančių vienuolynų. Neper
seniausiai Cleveland, Ohio, 
naujajai parapijai paaukojo ke
lis šimtus dolerių. Nepamiršta 
taip pat ir lietuviškos spaudos 
paremti. Klebonijoje galima 
rasti beveik visą lietuvišką 
spaudą. Jis yra ilgametis Dar
bininko skaitytojas. Klebono 
bibliotekoje galima užtikti taip 
pat brangių ir retų lietuviškų 
knygų.

Jis yra uolus šv. Onos gar
bintojas. Beveik kasmet su 
maldininkais keliauja į Quebec, 
Kanadą lankyti šv. Onos šven
tovės. Pernai Didžiojo Jubilie
jaus Metais lankė Romą bei 
kitas įžymias Vakarų Europos 
vietas.

Šįmet rugsėjo 3-9 dienomis. 
Šventųjų Metų proga, Donoros 
lietuvių parapijoje buvo misi
jos, kurias lietuvių ir anglų 
kalbomis vedė Tėvas Kazimie
ras Žvirblis, OP. Pasisekimas 
buvo puikiausias. Džiaugėsi — 
klebonas ir parapiįiečiai gerai
pasisekusiomis misijomis. Mi- 
sijonierius savo turiningais pa
mokslais pritraukė pilnutėlę 
bažnyčią tikinčiųjų. Misijos pa
sibaigė 40 valandų atlaidais. 
Retai šv. Juozapo bažnytėlė 
mato tiek daug žmonių, o ypač 
svečių kunigų, kurie dalyvavo 
iškilmingoje procesijoje. Jų 
tarpe kun. J. Misius, kun. A.

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 figos, nervų 
negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo sunkumai ir 
kitos ligos.

Brangus Daktare Miller:
Aš daugiau 5 metų kentėjau dėl aukšto kraujo spaudimo, nuo 

sunkiai pakeliamų galvos skausmų ir nuo nuolatinio nemigo. Savo 
vairius vaistus, bet mano sveikata nė trupučio negėjo. Iš laikraščių 
negalavimais aš skundžiausi daugeliui žinomų gydytojų. Aš vartojau į- 
aš sužinojau apie Dr. J. Miller Nevv Jersey. Aš nuvykau su Jumis pa
sitarti dėl mano sveikatos. Po mėnesio gydymosi pas jus mano svei
kata visiškai susitvarkė. Ir aš dabar esu visiškai laisva nuo skausmų ir 
negalavimų. Dr. J. Miller patarnavimu esu visiškai patenkinta ir dė
kinga. Ir čia patariu kiekvienam ligoniui kreiptis pas Dr. J. Miller.

Genoveve Stančaitis

Prof. Dr. C. Schleusing, 
Montclair. N. J.

Didžiai gerbiamas Pone Daktare Miller.

Sulaukės 84 metų amžiaus, matau, kad visiško sveikatos pagerėji
mo aš sulaukiau tik Jūsų nuoširdaus rūpesčio dėka. Ilgus metus kan
kinaus dėl reumatizmo skausmų ir praleidau be miego daug ilgų 
naktų. Jokio malonumo gyvenime neturėjau. Ilgus metus mėginau 
gydytis karštomis vaniomis ir lankiau daugelį žinomų gydytojų Vokie
tijoje. Bet sulaukdavau tik laikinė pagerėjimo, kurs manės neatpalai
davo nuo pasikartojančių skausmų. Viena Jūsų pacientė moteris, man 
pasakė, kad Jūs savo mokslo priemonėmis jai tikrai ir pagrindiniai pa
dėjot. Tai aš taip pat galiu patvirtinti, kai jūs tris mėnesius mane ty
rinėjot ir gydėt. Aš vėl pasidariau sveikas ir geros nuotaikos, galiu 
sėkmingai dirbti ir maloniai gyventi. Todėl galiu kiekvienam ligoniui 
nuoširdžiai patarti kreiptis j dr. J. Miller.

Būdamas didžiai dėkingas, aš įteikiu Jums savo foto kartu su šiuo 
raštu, kuriuos Jūs galit panaudoti savo nuožiūra, santykiaudamas su 
savo pacientais.

Prof. Dr. C. Schleusing. buv. Rūmų dailininkas, Newarko Me
no Akademijos tapybos klasės vadovas.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYTI MANO BIURE

DR. J. MILLER, D. C Ph. C
790 Broad Street Newark, N. f.

PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti iš New York — Hudson Tubs iš Cortland St,
Kasdien- nuo 9 ryto iki 7:30 vakare. 14th st ar 34th st 20-30 min. iki Newarko. Nuo sto-

Tel. Mltchell 2-0773 (įes 4 blokai.

New Haven, Conn.
50 metų moterystės jubiliejų

rugpiūčio 19 d. minėjo Jur
gis ir Ona Žakai. Kleb. kun. A. 
E. Gradeckas jų intencija at
laikė šv. mišias ir su iškilmin
gomis apeigomis jubiliatams 
įteikė po lazdą jų garbingos 
moterystės sukakčiai priminti. 
Šv. mišių metu jubiliatai ir 
gausi sūnų, dukterų ir vaikai
čių šeima priėmė šv. komuni
ją, dėkodami Dievui už gau
sias šeimai malones.

Po pamaldų įvyko iškilmingi 
pietūs J. O. Žakų namuose. Iš
kilmėse dalyvavo gausi šeima, 
artimieji giminės ir draugai. 
Moterų S-gos kuopa savo narei 
jubiliatei Onai Žakienei įtei
kė gražią geltonų rožių puokš
tę linkėdamoš sulaukti deiman
tinio jubiliejaus.

Ilgiausių metų ir geros svei
katos linki jubiliatams visi ar
timieji ir parapijiečiai.

Petras Ūsus Išrinktas 
aldermonu

Žinomas pramonininkas ir 
visų gerų darbų rėmėjas bei 
politikas Petras Ūsus išrinktas 
aldermonu pirmo ward, kuris 
yra vienas didžiausių mieste
lio apylinkių. Išrinktas nuo 
respublikonų gruDės. Tai dide
lis lietuvių laimėjimas.

M. Jokubaitė
“Darbininko” bendradarbė 

iš New Haven, Conn. dėkoja 
visiems ją lankiusiems ligos 
metu ir pareiškusiems užuo
jautos. Kartu atsiprašo, kad 
dėl ligos negalėjo visuomenę 
painformuoti spaudoje anie lie
tuvių gyvenimą New Havene. 
Dabar, sveikatai pagerėjus, ža
da vėl uoliai bendradarbiauti.

Jurgutis, kun. V. Karaveckas, 
Tėv. A. Žiubrys, OFM., T. B. 
Ramanauskas, OFM, misionie
rius T. K. Žvirblis, OP. Kiti 
kunigai buvo svetimtaučiai.

Paminėtina, kad kun. klebo
nas V. Sadauskais ateinančiais 
metais švenčia 20 metų savo 
kunigystės jubiliejų. T. B.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:
Achenbakaitė - Jansohn, 

Berta.
Balčiūnas, Juozas iš Paker- 

nių km., Gruzdžių v., Šiaulių 
ap.

Baltrušaitytė, Adolfina, iš 
Kražių.

Barauskas, Jonas, iš Ramy
galos, Barauskienė - Skęstenai- 
tė, Rozalija ir Barauskaitė, 
Marijona, abi iš Pažaidžpilio 
km. Panevėžio apskr., gyvenę 
Rygoje.

Jazdauskaitė, Kazimiera, iš 
Vaiguvos vlsč., Šiaulių apskr.

Liogė, Mykolas, iš Liogių 
km., Andrioniško parap., Pane
vėžio apskrt.

Matijošaitis, Jonas, iš Butri
mų km., Eržvilkio valse., Tau
ragės apskr.

Rodomskis, Juozas, iš Ky
bartų miest., Vilkaviškio apsk.

Šaulytės (šaulys), Marė ir 
Rožė, iš Radžiūnų km., Alytaus 
parap.

Šimėnas, Petras, iš Papilių 
km., Subačiaus valse., Panevė
žio apskr.

Tumas, Antanas.
Benediktavičius, Juozas ir 

Konstancija, iš Ližių k., Taura
gės v.

Brinkmanas, Martynas, iš 
Tauragės ap.

Januševskis, Antanas, bai
gęs Rygoje Aleksandrovo gim
naziją.

Kniulas, Julius, iš Tauragės 
par.

Korolkevich, Edvardas, iš 
Kauno.

Lemkienė (Lemke) - šneide- 
rytė, Elzbieta, iš Kalnėnų k., 
Jurbarko v. ,ir vyras Lemke, 
Karolis, iš Batakių k.

Mačiuika, iš Gelvonkos k., 
Gelvonų v.

Mackevičius, Boleslovas, iš 
Liepiu k., Žeimių v., Kėdainių 
ap.

Meškytė-Pikelienė, ir vyras.
Misiūnas, Liudas, iš Liepiu

k., Žeimių v., Kėdainių ap.
Ieškomieji arba apie juos 

žinanteiji maloniai prašomi at
siliepti į:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.
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Kaina: Amerikoje 13.00; kitur—$3.50 
Pinigus Ir užsakymu* siųskite: 

EGLUTt, P. O. Box 22, 
Montello Statlon, Brockton 68, Mat*.

REIKALINGAS BUTAS
3 ar 4 kambarių dviems jau
navedžiams iki $45 mėn. Tele- 
fonuoti: PL 9-500. Ext. 258 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

it .1 <

Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką”!

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

DARBININKAS

ĮVAIRENYBES

4metų 
daug

baltas cibukas Anglijoj laimėjo ožių grožio varžybas ir dabar 
atvežtas j Kaliforniją pasivaržyti dėl grožio su Amerikos ožiais.

ĮVAIRŪS skelbimai DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI -
_______ _______________________ ___________f ______ y _ -

ŠVĘSDAMI
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei-! 
narna kaina.

DON ŠULAITIS
600 VVilloughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137
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nuo 1:30 iki 2:00 vai. j

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

Kcal Estate <£ Insurance

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Res. 87 Oriole Street

WEST ROKBURY, MASS. 
TeL PA—7-1233-VV

New Yorke
+— ---- —.................... —■
ĮTeL EVergreen 7-4335 
I
Stephen Aromiskis

(Armakauskas)
Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Avė.,

Brooklyn, N. Y.

>•

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LITHUANIA W L O A 

BRADDOCK, PA.

PIRKITE NAMUS
VVILLIAMSBURGE— arti Apreiš

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

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

Namų pirkimo bei pardavimo ir 
visokios apdraudos (insurance) rei-' 
kalais gerai patarnaus:

J. P. MAČIU LIS
Real Estate & Insurance

8656 85th SL, Woodh*ven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

|TeL STagg 2-5043

| Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

laidotuvių Direktorius 
Notary Public

I•>*
•>

i

I

t1
660 Grand Street, 
Brooklyn. N. Y.

S. Barasevičius ir Sūnus
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Na**.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuviy Direktorių* 

NOTARY PUBLIC
P<_5arnavimas dieną ir naktį. 
Kaplydi* Šermenims ayiuu. 
TeL SOuth Borton 8X596

AVenue 3-2484

TURI BCTI LAIKOMA PRIE 
ŠIRDIES

Rytų Vokietijos komunistų 
partijos vadovybė išleido savo 
nariams potvarkį, kad nario 
knygelę jie privalo nešioti 
krepšely pasikabinę ant kaklo. 
Šis potvarkis yra pasiskolintas 
iš Sovietų komunistų, kurie 
taip savo nario bilietą jau nuo 
seniau nešioja. Potvarky nuro
doma, kad tai esąs “reikšmin
giausias dokumentas, kokį ko
munistai turi”, todėl nešioti- 
nas prie širdies. Kai kurie ko
munistai tik nurodo, kad taip 
nešioti tą krepšelį esąs vienas 
nepatogumas — ypač atsiliku
sioj Rusijoj, kur dar dauguma 
gyventojų turi parazitų, to 
maišelio rambėse pasidaro tik
ra utėlių perykla, nes jos ten 
“prie širdies’ 'taip pat mėgsta 
laikytis ir veistis.

“LABDARYS Ll CIANO”
JAV pagarsėjęs gengsteris ir 

narkotikų šmugelninkas Lu- 
ciano, iš JAV ištremtas, grįžo 
į savo gimtąjį Neapolį. Bet ir 
ištremiamas jis sugebėjo dar 
taip apsisukti, kad jam liko ne
maža turto, kas jam leidžia dar 
pelningai verstis. Bet į gangs- 
teriškus dalykus jis jau nebe
nori kišti nagų. Dabar jis pa
sidarė labdariu ir finansuoja 
Vezuvijaus papėdėje statomą 
120 lovų ligoninę. Taip jis pa
sidarė žymus miesto pilietis, 
visų žinomas dėl savo duosnu- 
mo.
HITLERIU NELEIDŽIAMA 

KELIAUTI
Vakarų sąjungininkų aukš

tieji komisarai yra išleidę po
tvarkį, kam vokiečių įstaigos 
j;ali išduoti užsienin išvykti pa- 

• sus ir kam ne. Prie to potvar
kio pridėtas “juodasis sąra
šas” tų asmenų, kuriems negali 
būti duoti užsienio pasai. I šį 
sąrašą įtrauktas ir Adolfas 
Hitleris.

SAUSAS VYNAS
Kai prieš trisdešimt 

pasirodė pieno milteliai, 
kas raukė nosį, netikėdami,
kad iš to kas gero būtų. Bet 
šiuo laiku, nors šviežią pieną 
visi geriau mėgsta, pieno mil
teliai daugeliu atvejų mielai 
naudojami, nes yra daug pato
giau. Šis dalykas prancūzų ka
ro ministerijos kai kuriems pa
reigūnams iškėlė mintį, kad 
reikėtų bandyti panašiai dary
ti ir su vynu. Atseit, kaip ir 
pieno išgarinti vyno vandenį, 
o “sausą vyną” supilti į dėžu
tes. Kadangi prancūzų kariuo
menėje, kaip ir visoje Prancū
zijoje, vynas yra vienas svar
biųjų maisto dalykų, toks 
‘sausas vynas” prancūzams bū
tų labai patogus. Atkristų rei
kalas pirkti butelius bei pilsty
ti į juos vyną, o taippat labai 
sumažėtų ir transportas. Vietoj 
sunkaus ir daug vietos užiman
čio butelio galima būtų karei
viams išdalinti po mažytę dėžu
tę miltelių, kuriuos reikėtų tik 
atskiesti vandeniu ir galima 
būtų gerti tą patį vyną, kaip ir 
iš butelio. Deja, ligi šiol visi 
bandymai tokį “sausą vyną” 
pagaminti dar nepavyko ir ne- Įj 
žinia, ar pavyks.

i

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
Anglys, Coke ir Aliejus 

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta 

65-43 Grand Avė. Maspeth, N. Y.
Tel. TWining 4-8087

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

$

L

E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

ALA VIJA
Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, už
kietėjimo, malšini-1 
mo gumbo ir dieg-j 
lių, jeigu galva1 
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. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

EVergreen 8-9770

Joseph Garsz’t 
Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

•>

Puiki Saiė šeimyninėms Pramogoms
| 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. :
| TeL EVergreen 4-9737 ♦i

EV 4-9293

SALDAINIŲ PAL HllS
t

f 4‘?

Telefonas: EVergreen 4-8934

CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boaton, Ma— 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

TeL SO 8-1437
SOuth Boston 3.3966 J
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VYTAUTAS YAKAVONIS

NEPAKLUSNI S MODELIS
Anglas Alan Tamplin paga

mino iš tolo valdomo tanko 
modelį. Bet kai tą 280 svarų 
svorio modelį jis paleido veik
ti, neteko kontrolės, ir mažasis 
tankas pradėjo tokį kėdžių ir 
visų kambary buvusių daiktų 
puolirųą, kad pats išradėjas tu
rėjo nuo jo gelbėtis, lipdamas 
ant stalo. Bet jis vis tiek tiki
si, kad tasai išradimas jam 
duos naudos.

APDAIRI S ŽMOGUS
Kapštate, Pietų Afrikoj, 

kiekvieną atlyginimo išmokėji
mo dieną vieno fabriko kieme 
pakyla balandis, kuris skrenda 
ir nusileidžia darbininko Joa- 

Jehimo Stubb namuose. Prie .jo 
kaklo yra visuomet tais atve
jais pakabintas krepšelis su 
Stubb gautu atlyginimu. Ba
landžio savininkas nurodo, kad 
taip jam yra daug saugiau, nes 
jis namo turi grįžti per gana 
įtartinų asmenų gyvenamą ra
joną.

TeL VIrginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

LaisniuotM Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

-$150-
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

t
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Et NĖRA T. HOME

741 NO. MAIN STREET 
Brockton, Mao*.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

”-Į—-■-'♦''j-- 
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia temtadm* dykai
Tel. BROCKTON 8-1580

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

664 EAST BR0ADWAY 
South Boston, Maga

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas diena ir naktį.
Koplyčia Šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 80815 

SOuth Boston 8-2609 I

VIENAS LYGIAI KAIP 
KITAS

Pennsylvanijos Tautinės 
Gvardijos Indiantovvn Gap sto
vykloje neseniai teko spręsti 
nemažą galvosūkį. Dviejų bro
lių dvynių James ir William 
Bean niekaip niekas negalėjo 
atskirti, kuris yra James, o ku
ris VVilliam. Kitos išeities ne
rasdamas, kapitonas Brovvn 
vieną brolių pakėlė į korpora- 
lus. Dabar jis atskiria, kad su 
korporalo ženklu yra James 
Bean, o be ženklo — William.

MARKSO KALBA
Po karo Lenkijoje buvo už

drausta viešuosiuose reikaluo
se vartoti vokiečių kalbą. Da
bar tas draudimas panaikintas. 
Pagrindas — kad vokiečių kal
ba kalbėjęs Karolis Mark
sas.

didžiąją vandenine kiau- 
hippopotamus Franklin 
zoologijos sodui, nes pir- 
čia buvusioji nugaišo.

Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot ChoColate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE — ALUS

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parengimam*

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

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

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

Tel. GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

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 - Sportą*

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

■>

i >
• ••»< • i ►
• ►

■ >
, . i •

I ! • r r r- -t-l •• • *

••

• •

+
• •

< I

< >
■ >
• •

T

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

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

CATERERS
Parties -VVeddings
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Pristatom geriausį foniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

Užsisakykite telefonu CY’press 9-7879 
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro

2066 Anthony avė., Nevv York 57, N. Y.
TRANSPORTATION BUREAU

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS

Neturėjo bėdos — užsisakė 
vandeninę kiaulę

Bostono miesto tarybos na
rys Julius Ansel užsakė iš Af
rikos 
lę — 
Park 
miau
Kuomet laivas atvežė ją iš Af
rikos į Bostoną, tai mayoras
Hynes atsisakė už ją mokėti 
reikiamus $1000. nes miestas 
jos neužsakęs. Lai mokąs ir 
užlaikąs tas kas .ją užsakė. J.
Ansel atsidūrė tikrai keblioj į iMvOpia CIllb BcVCragC Co
padėty — nei mokėti, nei tą Z J i O
milžiną kur padėti. Matomai jis u GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS.
nežinojo lietuviškos patarlės— / Tel. Dedham 1304-VA
neturėjo boba bėdos, nusipirko a PRANAS GERUTSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R 
paršiuką.
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Communion Breakfasts 
B a n q u e ts

HALL

• •
I >
• ‘

■.< ■

Pristatome Aly ir Toniką
Mes turime 11-kos rūsiu alaus ir įvairių tonikų.

------ — . — - į »

l ►

■ ‘

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

BORIS BEVERAVE CO.
I •

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

UIII 600*

iJctuviy Radijo Draugijos

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET. —:— WWRL 1600 ko

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangnrr.is transliuojami 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir LL Vestuvės,

495 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9293

AD. TEZAVITA-S 
Muzikos Dir.

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

BROOKLYN 11, N. Y.

J. P. GINKI S
Direktorius

V. t BARF-Vien s 
Franeiimu Dir.

1

WAITRUS 1
FUNERAL HOME '

197 WEB8TER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS KAUKUS
LaMotarit] Direktorių* fr

Balsamuotejae
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas to- 
miausiorr.is kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitu* 
miestus.

Reikale laukite: TeL TB 6-6484

Kitur

TeL POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

ModernHk* laidojime įstaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi sale 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktį

įvairus skelbimai

! Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

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

•*' K

*•« <•

William j. Drake
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - M WAREHAM PU 

JAMAICA. N. Y.
Tel. JAmaic* 3-7722
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DARBININKAS Rugsėjo 18,1951

NAUJIENOS^ •rlH.

šeštadieninė Maironio vardo 
mokykla 

naujuosius mokslo metus pra
deda rugsėjo 22 d., šeštadienį, 
tradicinėmis pamaldomis Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Iškilmės bus tęsiamos mokyk
los rūmuose. I jas kviečiami 
atsilankyti visi mokinių tėvai 
ir mokyklos bičiuliai. Tenelie- 
ka nė vienos Brooklyne lietu
vių šeimos, kurios vaikai 
mokyklos nelankytų.

Anglą kalbos kursai
Kaip pernai, taip ir šiemet 

Apreiškimo parapijos mokyk
loje veiks anglų kalbos kursai.

Kursų pradžia 25 d. rūgs., 
7,30 vai. vakare. Užsiregis
truoti galima atvykus į pirmą 
pamoką.

Pamokos bus 2 kartu savaitė
je: anatradieniais ir ketvirta
dieniais 7,30—9,30 vai.

Kursams vadovaus patyru
sios amerikietės pedagogės.

Apreiškimo parapijos klebo
nas kun. N. Pakalnis mielai 
duoda patalpas, šviesą ir nuo
širdžiai kviečia visus pasinau
doti proga išmokti anglų kal
bą.

Father Kelly, N.C.W.C. Di
rektorius Brooklyno vyskupi
joje, rūpinasi visais kursų |- 
steigimo reikalais.

Kan. prof. J. B. Končius
Ateitininkų šalpos Fondui 

paaukojo 100 dol. čia norime 
pastebėti, kad kan. J. B. Kon
čius visur ir visada nuoširdžiai 
atjautė studijuojančio jauni
mo reikalus ir juos nekartą e» 
fektingai parėmė. Ateitininkų 
Šalpos Fondas, kuris pirmoj 
eilėj rūpinasi duoti stipendijas 
studijuojantiems ateitinin
kams, nuoširdžiai už auką dė
koja.

Kun. A. Račkauskas, 
dirbąs prie Apreiškimo para

pijos, klebono kun. N. Pakal
nio pavestas, lanko visus nau
jai atvykusius lietuvius, kurie 
parapijos klebono rūpesčiu yra 
atvykę į Brooklyną. Iki šiol jau 
aplankė apie 60 šeimų, išsibar
sčiusių po visą platųjį Brook
lyną.

Suruoš minėjimus
Lietuvių Legionierių Dariaus 

ir Girėno postas savo susirin
kime nutarė suruošti Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji
mą, kartu paminint ir Lietu
vos karaliaus Mindaugo 700 
metų krikšto sukaktį. Tuo rei
kalu sudaryta komisija iš L. 
Virbicko, Kubiliaus ir Vakse- 
lio.

šios

Apie lituanistikos dėstymą 
Apreiškimo parapijos 

mokykloje
Šių metų rugsėjo 13 d., at

sakydamas į anksčiau įteiktą 
“Pro memoria”, Apreiškimo 
parapijos klebonas pranešė tė
vų komitetui, kad lituanistikos 
pamokos Apreiškimo parapijos 
mokykloje netrukus bus įves
tos. Tuo tarpu sudaromi lietu
vių mokinių sąrašai ir rengia
masi atlikti kitus formalumus, 
susijusius su mokyklos per
tvarkymu.

Ta proga tėvų komitetas pri
mena ,kad šią mokyklą lan
kantiems lietuvių vaikams litu
anistikos pamokos bus privalo
mos. Tik tuo atveju vaikai nuo 
tų pamokų bus atleidžiami, jei 
tėvai mokyklos vadovybei į- 
teiks raštu pareiškimą, kad jie 
nesutinka savo vaikų leisti į 
lietuviškas pamokas. Kadangi 
lietuvybės išsaugojimas jauno
joje kartoje yra ne vien tėvų, 
bet ir visos lietuviškos visuo
menės reikalas, tai tokius pa
reiškimus padarę tėvai, turi 
jausti atsakomybę prieš lietu
vių visuomenę.

Taip pat tėvų komitetas ra
gina tuos tėvus, kurie dabar 
savo vaikus leidžia ne į Ap
reiškimo parapijos mokyklą, 
kuo skubiausiai pranešti Ap
reiškimo parapijos mokyklos 
vadovybei, kad ir jų vaikai 
tuojau norėtų persikelti į šią 
mokyklą, kai tik joje prasidės 
lietuviškos pamokos.

Nauji talkininkai
BALFo spalio 7 d. koncerto 

bilietus Brooklvne ir New Yor
ke platina ne tik liet, parapijos 
ir organizacijos, bet ir pavie
niai asmens. Paskutiniu metu 
bilietų platinti pasiėmė M. Vir- 

bickienė, kap. Raulinaitis, J. 
Ginkus, J. Sodaitis (“Gabija”) 
ir kt. **

Ateitininkai sendraugiai 
rugsėjo 21 d., penktadienį, 8 
vai. vak. Ateitininkų Ramovė
je, Angelų Karalienės parapi
jos salėje, šaukia savo narių 
metinį susirinkimą.

Liet Žurnalistų S-gos 
Nevv Yorko skyriaus Valdyba 
rugsėjo 14 d. turėjo posėdį, ku
riame aptarė savo profesinius 
reikalus ir numatė priemones 
sustiprinti skyriaus veikimą.

Algirdas Brazis,
iš Čikagos buvo atvykęs į 

Nevv Yorką dainuoti Vyčių sei
mo koncerte. Jam akompana
vo Aleksas Mrozinskas. Lan
kydamasis Nevv Yorke, jis tu
rėjo pakartotiną dainavimo 
bandymą Metropolitan operos 
balsų parinkimo komisijai. Ma
noma, kad jis bus priimtas į o- 
perą dar šiam sezonui.

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 dol. kaina 
tokioms padėkoms, kurios užimtų nedaugiau kaip 1/8 leidinio 
puslapio.

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 pavardė

Adresas

vardas ir pavardė

Vakaro rėmėjo vardas, pavardė

Ateitininkų šalpos Fondas 
rūpiansi galimai daugiau pa
remti studijuojančius ateitinin
kus bei suteikti galimybės tęs
ti studijas tiems, kurie atvykę 
į šį kraštą, dėl lėšų stokos bu
vo priversti studijas nutraukti. 
Visuotinis metinis šalpos Fon
do narių susirinkimas Roches- 
tery, rugsėjo 2 d. įvertindamas 
tų asmenų duosnumą, kurie y- 
ra Fondui paaukoję daugiau 
kaip 100 dol., pakėlė garbės 
nariais: prel. J. Balkūną, prel. 
P. Jurą, kan. J. Končių, kun. 
dr. L. J. Mendelį, kun. V. Sla- 
vyną ir kun. J. Valantieju.

Fondo Valdyba rugsėjo 23 d. 
6 vai. vak. Maspetho parapijos 
salėje ruošia rudens balių, ku
rio visos pajamos skiriamos a- 
teitininkų šalpos reikalams. Vi
sas vakaro išlaidas yra pažadė
jęs padengti Fondo pirm. prel. 
J. Balkūnas.
Lituanistikos mokyklų vedėjų 

dėmesiui
Lietuviškoji šeštadieninė 

Maironio vardo mokykla Nevv 
Yorke susitarė su spaustuve 
pagaminti šeštadieninėms mo
kykloms klasių dienynų ir mo
kinio knygelių. Dienyno kaina 
90 centų, o mokinio knygelės 
20 centų. Mokyklų vedėjai, no
rintieji jų gauti, prašomi duoti 
užsakymus, nesiunčiant iš ank
sto pinigų, ligi rugsėjo 30 d. 
šiuo adresu: A. Bendorius, 251 
Cooper St., Brooklyn 7, N. Y. 
Jeigu nesusidarytų minimalinis 
užsakytų egz. skaičius, dieny
nai nebūtų gaminami.

Dail. Č. Janušas
šį mėnesį mini 20 metų dai

lininko darbo ir 17 metų vedy
bų sukaktį. Jis su šeima gyve
na Brooklyne ir, šalia savo ta
pybos darbo, dirba prie Tėvų 
Pranciškonų vienuolyno re
monto ir Apreiškimo parapijos 
salės meniško dekoravimo.

Inžinieriai išvyksta
Nevv Yorko lietuviai inžinie

riai rugsėjo 23 d. rengia išvy
ką į Pranės Lapienės vasarvie
tę Stony Brooke. Dalyvaus in
žinieriai su šeimomis ir sve
čiais. Numatoma ir koncertinė 
dalis. Tai jau antra mūsų inži
nierių išvyko šį sezoną į Stony 
Brook. Pirmoji buvo sutrau
kusi per 150 asmenų.

Stasys Modzeliauskas,
Lietuvos baleto šokėjas, 

Philadelphijos persikėlė
venti į Brooklyną ir jau pa
kviestas dalyvauti koncertuo
se New Yorke. šiuo metu iš
vyksta su koncertais į Detroi
tą, o sugrįžęs, Nevv Yorke da
lyvaus Strauso “šikšnospar
nių” pastatyme. Apsigyveno 
Brooklyne pas V. ir M . Žu
kauskus.

Ona Valaitienė,
nuolatinė BALFo talkininkė, 

pasitinkanti tremtinių laivus 
Nevv Yorko uoste, pereitą šeš
tadienį kalbėjo per J. J. Stuko 
radiją tremtinių šalpos reika
lu.

iš 
gy-

Mielasis Geradari ir 
Geradare:

Jūsų talką tremtiniams gel
bėti praeity giliai įvertino Eu
ropoje likę tremtiniai, kuriems 
pagalba buvo, tebėra ir bus 
dar ilgai reikalinga.

BALF Vajui New Yorko 
miesto mayoras leido rinkti 
aukas 1951 m. pradedant spa
lio 1, baigiant spalio 7 dienomis 
visame Didžiajame Nevv Yor
ke.

Šiemet leidimo prašėme au
kas rinkti ne gatvėse, bet vi
duje: krautuvėse, įstaigose, pas 
kaimynus, pramogose ir t.t.

Vajaus Komitetas nuošir
džiai kviečia visus būti aukų 
rinkėjais.

Galintieji ir norintieji aukas 
rinkti dėžutėmis, jų galite gau
ti artimiausioje rinkėjų stoty 
arba BALF įstaigoj.

Rinkėjų vardai ir pavardės, 
o taip pat surinktoji suma bus 
paskelbta.

Už jūsų didelį pasiaukojimą, 
vargstančiųjų tremtinių Euro
poje vardu, iš anksto nuošir
džia dėkojame.

Jūsų, 
Pranas Alexis, 

Didžiojo New Yorko Tremtin.
Pagalbos Vajaus Komiteto 

Pirmininkas
Kun. Jonas Pakalniškis, 

Vidaus Vajaus Rinkliavos 
Komisijos Pirmininkas

Operetės Choras,
vadovaujamas Mykolo Liu- 

berskio, repetuodamas trečia
dieniais ir penktadieniais, ruo
šiasi Tremtinių Pagalbos Va
jaus užbaigimo koncertui spa
lio 7 d. Choras mokosi visiškai 
naujų dainų.

Atvyko gen. de Lattre de 
Tassigny

Pereitą savaitę De de France 
laivu iš Europos atvyko į Nevv 
Yorką prancūzų generolas de 
Lattre de Tassigny. Jis šiuo 
metu yra Indokinijos aukštasis 
komisaras ir Prancūzijos karo 
pajėgų vadas Tolimuosiuose 
Rytuose. Kaip jis spaudai pa
reiškė, Amerikon atvyko pasi
tarti su valstybes vyrais.

Šis prancūzų generolas yra 
didelis lietuvių tautos draugas. 
Vokietijoje būdamas Prancūzi
jos okupacinės kariuomenės 
vadu, jis ypatingai domėjosi 
lietuvių tautiniu menu, o M. K. 
Čiurlionio vardo meno ansamb
lį buvo padaręs savo rūmų me
no ansambliu. Jis ypatingai 
buvo sujaudintas, kai jam bū
relis lietuvių tremtinių, dabar 
jau gyvenančių JAV, pareiškė 
užuojautą ryšium su jo sūnaus 
tragišku žuvimu Indokinijos 
kovose prieš raudonuosius.

Ase Dauguvietytė,
Kauno valstybinio teatro 

aktorė, šiuo metu gyvenanti 
Brooklyne, Tremtinių Pagal
bos Vajaus Komiteto kviečia
ma ,sutiko dalyvauti vajaus 
užbaigimo spal. 7 d. Lošt Bat
talion salėje. Jį padeklamuos 
eilėraščių apie Lietuvą.

Jau galima gauti bilietų 
BALF koncertui

Po vasaros karščių— pirmo
ji didžiulė rudens pra
moga, tai BALF koncertas, 
tremtinių šalpai. Tai bus di
džioji diena likusiems Europo
je tremtiniams. Koncertas į- 
vyks spalio 7 d. Lošt Battalion 
salėje, 93-29 Queens Boule- 
vard, Elmhurst, Nevv York. 
Koncertas prasidės 4 v. p.p.

Vakaro programoje bus me
ninė dalis ir šokiai. Koncertuos 
pagarsėjęs Brooklyno Operetės 
choras, vedamas Mykolo Liu- 
berskio. Šis brooklyniečiams 
gerai žinomo vardo choras 
savo dainomis pasirodys miš
riame sąstate, ir su vyrų bei 
moterų grupėmis. Vilniaus O- 
peros solistė Felicija Pupėnai- 
tė - Vasiliauskienė padainuos 
lietuvių liaudies dainų ir ope
rų arijų. Ištraukų iš mūsų po
ezijos paskaitys Kauno Vals
tybinio Teatro aktorė A. Dau
guvietytė.

Po koncerto šokiams gros 
Adomo Jezavito Orkestras. 
Koncerte laukiama svečių iš 
arti ir toli. Vakaras suburs se
nuosius ir naujuosius lietuvius, 
Nevv Yorko. apylinkės ir toli
mųjų kolonijų lietuvius. Bilie
tų kaina $1.50. Visas vakaro 
pelnas skiriamas tremtiniams 
šelpti. Tad pirkdamas 
ta, savaime aukos ir
niams šelpti. Bilietų galima 
gauti: BALF centre, visose lie
tuvių parapijose, lietuviu orga
nizacijose, J. Ginkaus Palociu- 
je, Gabijoje, Tautininkų Klube 
ir pas pavienius bilietų parda
vėjus. Bilietus geriausia įsigy
ti iš anksto, tuo išvengsite prie 
kasos susigrūdimo ir pakelsite 
ūpą rengėjams, kad koncertui 
jau esate pasiruošę.

Rugsėjo 21 d.
baigiasi terminas įteikti me

džiagą BALFo koncerto prog
ramos leidiniui. Padėkos kvie
tėjams, vakaro rėmėjų pavar
dės (po 1 dol.) ir įvairūs svei
kinimai priimami kasdien 
BALFo patalpose, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y. nuo 9 
iki 5 vai. vak. Kad ir dirban
tieji, kurie nori asmeniškai į- 
teikti savo kvietėjams padėkas 
ar sveikinimus, galėtų tame lei
dinyje dalyvauti, BALFo įstai
goje šiuo metu dirbama ir va
karais nuo 7 iki 9 vai.

Kazys ir Adelė Marinai
susilaukė sūnaus. K. Marma 

talkininkauja J. Ginkaus radi
jo programoje ir “Voice of 
America” dirba kaip nuolatinis 
tarnautojas.

A. ir E. Ruzgams gyv. 
Brooklyne, gimė dukrelė.

NAUJAUSIA
NOVELIŲ KNYGA

★

Jurgis Savickis

RAUDONI 
BATUKAI

★
184 p*]. Kaina Jl.Sfl

Knyga gaunama:

AUKOS DARBININKUI 
Ona Montvidas,

Woodhaven, N. Y.
W. Schaffer,

Pittsburgh, Pa.
A. Juozaitis,

Brooklyn, N. Y.
J. Adams,

Maspeth, N. Y.
J. Kuodis,

Brooklyn, N. Y.
M. Digimas,

Waterbury, Conn.
J. Laudinskas,

Waterbury, Conn.
J. Sluoksnaitis,

Waterburv, Conn.
Pranas Šopis,

Waterbury, Conn.
A. Petraška,

Brooklyn, N. Y.
A. Mickevičius,

Brooklyn, N. Y.
Solome Sukis,

Brooklyn, N. Y.
J. Lukasavage,

Brooklyn, N. Y.
A. Spitris, 

Waterbury, Conn.
Nell P. Meskunas,

Waterbury, Conn. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Administracija

$5.00

$5.00

$5.00

$2.00

$1.50

$1.00

$1.00

$1.00

bilie- 
tremti-

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

.50

.50

Jonas ir Sofija Glineckiai 
pardavė savo rezidenciją (5 
Thomas Park) Venckams ir iš
sikėlė gyventi į Dorchesterį, 
pas savo dukterį ir žentą. Jų 
jauniausia dukrelė, baigusi 
Bostono Universitetą, yra įsto
jusi į Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seselių vienuolyną.
Filmavo Bostono įžymybes

D. šulaitis su savo bendra
darbiais buvo atvykęs iš 
Brooklyno ir rugsėjo 2 d. fil
mavo Bostone gyvenančius lie
tuvius rašytojus, parapijos 
chorą, baleto studiją ir tauti
nių šokių grupę. Svečiams tal
kininkavo rašytojas Bern. 
Brazdžionis.

Alfonsas Jackūnas
vedė Oną-Laimutę Balčiūtę. 
Jungtuvės įvyko šv. Petro liet, 
bažnyčioje rugsėjo 2 d. I ves
tuves buvo atvykęs iš Chica
gos jaunosios brolis su žmona 
ir sūneliu. Jaunosios tėvai iš 
Lietuvos yra atvykę prieš ke- 
lioliką metų.

Inž. Romualdas Budreika 
iš South Bostono išsikėlė gy
venti į nuosavą namą 
Roxbury. Ponia Budreikienė 
ra baigusi L i e t u v 
Universitetą ir yra dirbusi
stono garsioje vaikų ligoni 
je kaip vaistininkė. '

Dailininkas Tryčys 
po sunkios operacijos ilsisi na
muose ir ta proga yra pasiry-. 
žęs nutapyti keletą paveikslų.

Dolores Namaksytė 
žinomų biznierių ir visuomenės 
veikėjų Adolfo ir Katrės Na- 
maksių dukrelė, rugsėjo 2 d. iš
tekėjo už J. Petkaus. Jungtu
vės įvyko šv. Kotrynos baž
nyčioje, West Roxbury.

Brooklyno rabiną nuteisė 
dviem metam kalėjimo

Federalis teisėjas William J. 
McCarthy Bostone nuteisė jau
ną rabiną Joel Beer, iš Brook
lyn, N. Y., dviem metam kalė- 
jimo. Jis buvo sučiuptas mui
tinės inspektorių Bostono aero
drome, kuomet bandė iššmuge- 
liuoti iš šios šalies į Prancūzi
jos Morocco $50,000.00 vertės 
aukso. Jo bendrakeleivis Sol 
Bienstock gavo tokią pat baus
mę. Teisme paaiškėjo, kad ra
binas padarė per 18 mėnesių 
15 kelionių

GELBEKITE BOSTONO 
VALDYBĄ

Rinkite Joseph F. Timilty 
miesto mayoru

Kandidatas į mayorus Joseph 
F. Timilty yra “naujas žmo
gus su nauju planu.”

Timilty yra ‘naujas žmogus” 
dėlto, kad jis nėra padaras ko
kios politinės mašinos, nes ligi 
šiol nėra dar buvęs renka
muoju jokiuose rinkimuose.

Timilty turi “naują planą” 
Bostono problemoms spręsti: 
jis jas ima iš pagrindų, remda
masis dideliu savo patyrimu, į- 
gytu sėkmingoje biznio karje
roje ir viešoje tarnyboje, kuri 
jį suartino su miesto gyvento
jais ir jų rūpesčiais.

“Naujas žmogus” yra kartu 
ir senas draugas nesuskaity- 
mų bostoniškių .

Tarp jo įžymių 10 progra
mos punktų yra ir pažadas į- 
kurti atvėsio aikšteles “viso
se miesto dalyse” ir parūpinti 
ligoniams, seneliams ir kroniš- 
kai negaluojantiems ligoninės 
gydymą, “kas yra jų teisė”.

• Algimantas Šalčius, LŽS 
NY gkyriaus sekretorius ir 
‘Tėviškės Žiburių” bendradar
bis, neseniai susilaukė sūnaus 
Almio-Petro.

j užsienj.

MIESTO

septynerius metusBūdamas 
nuo 1936 iki 1943 — Bostono 
policijos komisionierium, Ti
milty rado laiko ir turėjo e- 
nergijos sudaryti sveikatos 
fondą ir globos įstaigas tūks
tančiams mažamečių vaikų. Jis 
įsteigė “Jaunųjų policiją”, ku
ri paskui buvo pasekta dauge
lio miestų. Jisai parėmė vasa
ros stovyklas, kuriomis naudo
josi daugiau kaip 5000 berniu
kų ir mergaičių. Holloween 
pramogos buvo pradėtos orga
nizuoti policijos nuovadose 
tain pat nuo Timilty laikų.

Paskutiniu metu būdamas 
Miesto Ligoninės tarybos na
riu (trustee), jis įsitikino, kad 
reitkalingd geresnės administ
racijos ir sąlygų viešoms medi
ciniškoms įstaigoms. Timilty 
yra pareiškęs, kad Bostonas 
turi geriausius gydymo įrengi
mus ir geriausius pasaulyje gy
dytojus, bet pačią prasčiausią 
ligoninių vadovybę.

Pats būdamas Pirmojo Pa
saulinio karo veteranas, jūrei
vis, jis pažada kovoti už geres
nį aprūpinimą butais vetera
nų ir tų, kuriems tai labai opu, 
o taip pat už ekonominį gerbū
vį visų miesto gyventojų. (Po
litinis skelbimas).

šokiams gros lietuviškas “MEL-CHORDS” orkestras nuo 3 vai. p. p. 

Bilietai — 75 c. (įskaitant 15 c. taksų)

VISI ESATE MALONIAI KVIEČIAMI; 
piknikas įvyks nežiūrint blogo oro

RENGIAMAS

LIET. RADIJO ORGANIZACIJOS “RŪTOS” 
vad. Jokūbui Stukui

Didžiulis Lietuvių Radio
RUDENS PIKNIKAS

ĮVYKS

SEKMAI)- RUGSĖJO (SEPT.) 23 D„ 1951
Lietuvių Laisvės Parke — 340 Mitchell Avė. Linden, N. J
Pikniko pradžia 12:30 vaL p.p. Programa 4:30 vai.

Programoje:
Bendras visų dalyvių liaudies dainų dainavimas: 
“Rūtos” Dainų Ansamblis, vad. muz. Al. Kačanauskui; 
Karališkos šeimos rinkimai:
Išlaimėjimai — įvairios staigmenos

TURTINGAS BUFETAS

Klausykite “Lietuvos Atsiminimų” radijo valandėlės 10 metų sukakties programos 
šešt., rugsėjo 22 d., nuo 4:30 iki 5:30 vai. p.p. (visą valandą) iš WEVD stoties, 1330 kil., 
107.5 meg. Programoje dalyvauja visa eilė įžymių menininkų.


