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Komunikatas apie M. Krupavičiaus ir 
St Lozoraičio susitarimą ir 

nesusitarimą-Romoje 
d

Churchillio liga diplomatinė?
5

Bermudo konferencija atidėta; bus Washingtono

1953 m. birželio 18-24 d. 
Lietuvos laisvinimą liečiančiais 
klausimais įvyko eilinis pasita
rimas tarp diplomatijos šefo 
S. Lozoraičio ir VTiko pirmi
ninko M. Krupavičiaus, daly
vaujant Vykdomosios Tarybos 
pirmininkui K. Zaikauskui ir 
Lietuvos ministeriui prie šv. 
Sosto S. Girdvainiui, šio pasi
tarimo metu buvo tartasi šiais 
klausimais:

1. Ryšium su Sovietų vyk
domu manevru, siekiančiu už- 
fnigdyti pasaulio budrumą, taip 
pat su numatoma Bermudos ir 
eventualia 4 konferencija, bu
vo nustatyta, kurių žygių turi 

- imtis Lietuvos laisvinimo veik
sniai Nepriklausomos Lietuvos 

. atstatymo byloje.
2. Buvo apsvarstyta su min. S. 
Lozoraičiu Vliko paruoštas ir 
Baltų Tarybos priimtas memo
randumas, skiriamas JTO pri
klausančioms ir kitoms valsty
bėms, Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos laisvinimo reikalu.

3. Iš diplomatų ir Vliko at
stovų buvo sudaryta komisija 
paruošti medžiagai, reikalingai 
ginant Lietuvos nepriklauso
mybę. Sutarta, kad min. S. Lo
zoraitis ateinančio mėnesio bė
gyje sušauks tos komisijos pir
mąjį posėdį.

4 .Numatyta, kad būtų pa
geidaujama sušaukti lietuvių 
politinę konferenciją JAV š.m. 
lapkričio mėn., ir aptarta jos 
apimtis bei uždaviniai.

5. Buvo aptarti ir kiti LDš ir 
Vliko bendradarbiavimo klau
simai. Visais tais klausimais 
buvo pasiektas susitarimas.

6. Dėl numatomų skyrimų

neofiiealių atstovų prie vyriau
sybių, kur nėra Lietuvos diplo
matinių atstovybių, pasireiškė 
nuomonių skirtumai. Tuo tar
pu, kai min. S. Lozoraitis lai
kosi nusistatymo, kad tokių ne
oficialių atstovų skyriinas pri
klauso išimtinai jam, Vliko VT 
pirmininkai mano, kad tokių 
atstovų skyrimas, remiantis 
antruoju Reutlingeno susitari
mu dėl LDš ir Vliko bendra
darbiavimo užsienio politikos 
srityje, turi būti daromas LDš 
ir Vliko pirmininkui susitarus. 
Šis klausimas bus praneštas 
Vlikui ir diplomatams.

7. Sekantis Vliko pirmininko 
ir LDš pasitarimas numatomas 
š.m.

Londonas. — Du žmonės 
staiga sustabdė įsibėgėjusį po
litikos vežimą. Nelaukti mažo
sios Korėjos prezidento Rhee 
žygiai sustabdė paliaubų pasi
rašymą. Dabar nelauktai pas
kelbta Chruchillio liga atidėjo 
Bermudos konferenciją.

Gydytojai paskelbė, kad 78 
metų min. pirm. Churchillis 
pervargo ir reikalingas bent 
mėnesį pasitraukti nuo viso 
valstybinio darbo. Tokiu būdu 
Bermudos konferencija, numa
tyta liepos 8, atidėdama ma
žiausia mėnesiui.

Nors Londonas skelbė, kad 
Churchillio liga neturi politinių 
priežasčių, tačiau spauda vadi
na ją diplomatine. Churchillio

politinė kryptis pultis į glėbį 
Maskvos ir Kinijos komunis
tams jau padarė žalos Europai. 
De Gasperi nurodė, kad 
Italijos rink imuose 
Churchillio kalba labai padrą
sinusi komunistus. Dabar artė
ja Vokietijos rinkimai. Lau- ... 
kiama, kad Churchillio pas
kelbtos mintys padrąsins tas 
grupes, kurios siekia bendra
darbiauti su Sovietais. Toliau 
spauda nurodo, kad Churchillio 
pareiškfrnai dėl prez. Rhee 
silpnina vakariečių pozicijas.

Kol Vokietijoje rinkimai ne
praėjo, kol Korėjos reikalai ne
išspręsti, neverta demonstruoti 
Bermudos konferencijoje ne-

vieningumo, kuris yra 
Churchillio ir Amerikos nusi
statymo. Geriau tada Churchil
liui susirgti ir konferenciją ati
dėti.

PRIEŠ BERMUDŲ — WA 
SHINGT0NO KONFE

RENCIJA
Churchillis pasiūlė dar prieš 

Bermudos konferenciją su
šaukti trijų valstybių užsienių 
reikalų konferenciją. Ji turėtų 
būti VVashingtone ateinančią 
savaitę.

Min. pirmininko pareigose 
atstogaujantį Churchillį pava
duoja kancleris Sufleris.

Ir De Ganllistai

JOSEPH LAN1EJL, naujas 
Prancūzijos ministeris pir
mininkas.

Berlynas. — Sovietų kariuo
menė iš gatvių pasitraukia j 
savo stovyklas. Jų sargybas 
vėl perima liaudies milicija. Kai 
kuriuose miestuose panaikintas 
draudimas vaikščiot i naktim. 
Berlyne sutrumpintas draudi
mas — nuo 11 vakaro iki 3 ry
to. Kdm. vyriausybė stengiasi 
laimėti gyventojų mases, skelb
dama, kad smulkiesiem savi
ninkam bus grąžintos dirbtu-

Amerikos biudžete 
9 miliardy slpdė

.. VVashingtonas. — n. Taf
tas pareiškė, kad Zinansinius 
metus vyriausybė*baigs birže
lio 30 apie su 9 miliardais nuos
tolio.

Nuostoliai tokie dideli dėl 
to, kad pajamos buvo mažes
nės 3 miliardais, nei Trumano 
buvo numatyta. Nebūsią gali
ma suvesti galų su galais nei 
iki 1954 metų liepos 1. Ir tada 
bus kokie 7 miliardai deficito.

vės ir ūkiai. Halleje paleista 
iš kalėjimo 600, kurie buvo su
imti už priešinimąsi kolektyvi
zacijai.

Partija rengia mitingus, ku
riuose reiškiamas pritarimas 

. vyriausybei. Nuschke paskelbė, 
kad jo partija CDU prisiima 
atsakomybę drauge su.komu
nistine patija SĖD už klaidas, 
kurios privedė prie riaušių.

Tuo tarpų tai tik žodžiai gy
ventojams raminti, o tylom po
licijos šefas Zaisseris suiminėja 
visus “kaltuosius” ir įtaria
muosius.

Paryžius. — Po 37 dienų 
Prancūzija vyriausybę vėl turi. 
Jos pirmininkas Joseph Laniel, 
63 metų, pramonininkas, iš 
vadinamųjų “nepriklausomųjų” 
grupės. Jo vyriausybėje 22 
žmonės. Iš buvusios Mayerio 
vyriausybės tepa ėmė tik 4, 
tarp jų Bidault ^sienių reika
lams. Pirmusyk įeina 4 miniš- 
teriai iš buv. de Gaulle parti
jos. Kad rimčiau atrodytų, į- 
traukti 6 buvę min. pirminin
kai. O rimtumo reikia, nes 
prez. Auriol pasakė, jog Pran
cūzijos prestižas užsieniuose 
kritęs dėl to, kad kiekvienas 
prancūzas yra atskira partija.

JlUGIO VAŠINGTONO 
balandžio 30 d.

KUR
Amerikinė

pirmoji priesaikų. kaip JAV prezidento J*89 m.

YRA IŠDAVIMAS?
spauda mano kitaip nef anglai

ko nepasakė. Tačiau jo žmonės

Sovietai Balkanų nesugundys
Sofija. — Sovietinės “taikos 

ofenzyvos” pora naujų ženklų. 
Vienas per Bulgariją, kurį pra
nešė JT sekretoriui (nors Bul
garija ir nedalyvauja JT), kad 
ji norinti susitarti su Graikija 
dėl pasienio klausimų. Pati So-

Clarkas siūlė pasirašyti paliaubas, 
komunistai atsakinėja patrankom

Korėja. — Gen. Clarkas pa- . Prez. Rhee dėl to laiško nie- 
siuntė laišką 
tams, siūlydamas
pasirašyt i paliaubų sutartį ir 
sustabdyti kovas lig šiol su
tartomis sąlygomis. Laiške pa
žymėjo, kad grąžinti- paleistų 
belaisvių jis nebegali, nors jis 
ir toliau tai stengsis daryti. Pie
tų Korėjos vyriausybę jis 
stengsis pritraukti, kad bend
radarbiautų paliaubas vykdant.

Komunistų radijas pranešė, 
kad Ciarko laiškas nėra priim
tinas; jis nesąs nuoširdus ir 
neduodąs garantijų dėl pietų 
Korėjos elgesio ateity.

SUNKU SU RUSAIS 
SUSITARTI

Berlynas. — Tarp Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos atsto
vų iš vienos pusės ir Sovietų 
iš antros atnaujinamos derybos 
dėl oro koridoriaus su Berly
nu. Vilties susitarti maža, nes 
daugybė ligšiolinių posėdžių 
nieko nedavė. Vienas vakarų 
pareigūnas pareiškė: jei dėl to 
taip sunku susitarti, tai kas be
kalbėti apie didesnius dalykus 
— tokius kaip Vokietijos su
jungimas.

komunis- 
tuojau atsiliepė, kad be pietų Korėjos 

pritarimo paliaubos neįmano
mos.

Specialus atstovas Robertso
nas jau penkis pasitarimus tu
rėjo su Rhee. Apie naujus su
sitarimus nepranešama. Ta
čiau nėra lengva jiems susi
kalbėti, jei prez. Rhee per ra
diją pasakė, jog jis mieliau tar- 
tųsi su gen. MacArthuru ar 
van Fleetu.

Tuo tarpu fronte siaučia 
žiaurios kautynės, ' kuriose 
siautėja kiniečių artilerija kaip 
niekad ligi šiol Ffbrejos kare?

CHURCHILLIO DĖMESIUI
Londonas. — Maskvos radi

jas kalbėjo, kad Britanija gali 
išvengti ūkinių sunkumų, jei 
ji stiprins prekybą su kom. Ki
nija ir kitais komunistiniais 
kraštais. Jie esą pasiryžę pa- 

. siūlymus priimti palankiai.

Austri’os v;'"ausytė naskel- 
bė ,kad Sovietai pažadėjo pa
leisti 600 austrų karo belais
vių. Austrai jų pasigenda dar 
1000.

TVANAS JAPONIJOJE
Japonija. — Po šešių dienų 

nenutrūkstamo lytaus Japoni
jos saloj Kyushu šiaurinė jos 
dalis, didumo kaip New Jersey 
valstybė, virto ištisu ežeru, iš 
kurio tik kalnų viršūnės kyšo. 
Žuvusių ir dingusių priskaito- 
ma apie 2000.

rietu Sąjunga taip pat pasiskel
bė norinti sutarties su Graiki
ja-

Spėjama, kad šiais žygiais 
Spvietai nori sutermozuoti Bal
kanų (Turkijos. Graikijos ir 
Jugoslavijos) apsaugos sutartį. 
Tos trys valstybės -dabar bend
rai paskelbė, kad jų sumanymo 
niekas nesutrukdys.

Kitas žygis — mažojoj Alba
nijoj. kurioj neseniai buvo riau
šės, įsakyta atleisti gyvento
jams varžtus.

• Bonuos vyriausybė sku
biai pasiuntė maiste produktų 
už 10 mil. DM badaujančiai ry

tų Vokietijai.

ATĖJO IR LATVIJOS EILE
Maskva. — Maskvos radi

jas apkaltino dabar tais pačiais 
nusikaltimais Latvijos komu
nistų partiją. J^ip prieš savaitę 
buvo padaręs su Lietuvos ko
munistais. Iš eilės tai jau ket
virtas kraštai pradėjus 
Gruzijos ir Ukrainos.

nuo

• V. Sidzikauskas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas, 
Free Europe komandiruoja
mas, netrukus vyks j Europą.

Kiniečiai veržiasi
Korėjoje pirmyn

Koręja. — Paskutinėm die
nom ir naktim eina aštriausios 
kautynės Korėjos rytų ir va
karų frontuose. Kiniečių ma
sės keliose vietose pralaužė 
pietų korėjiečių pozicijas ir pa
sistūmėjo pirmyn. Kiniečiai tik 
40 mylių nuo Seoulo. Į rytus 
nuo Pukhap kiniečiai priartėjo 
prie p etų Korėjos labai svar
bių hidroelektrinių jėgainių. 
Kiniečių veržimąsi šiek tiek ap- 
stabdė užėję dideli lietūs.

K1TAS DARBININKO NR.
IMIS LIEPOS 7 D.

McCarthy nori apklausinėti 
buv. prez. Trumaną, ką jis pa
darė, kai gavo pavardes v. 
depart žmonių, susietų su šni
pinėjimu Kanadoje.

■į

kad
wrwd1i htl.

Žmogus, apie kurį šiandien 
daugiausia kalbama, yra toli
masis Rhee. Juo daugelis nepa
tenkinti. Bet tame nepasitenki
nime Raiškios dvi srovės: euro
pinė ir amerikinė. Europinė su 
britais prieky vadina Rhee Iš
daviku. Britų parlamente buvo 
siūloma jį areštuoti. Net Ko
rėjos komunistų radijas nėjo 
taip toli .tereikalaudamas nu
šalinti Rhee iš prezidentų. Bri
tų spaudoje jis vadinamas sa- 
botažninku, orientaliniu despo
tu, žuliku, bepročiu...

Amerikinė srovė lygiai ne
nori karo. Lygiai siekia paliau
bų. Bet prez. specialus astovas 
Robertsonas pasakė: norim to 
pat kaip ir Rhee, bet nesuta
rtam dėl priemonių. Jis ir sten
giasi susiprast. Amerikinė 
spauda ima taip pat labiau 
Rhee suprasti.

Santūrusis N. Y. Times dėl 
belaisvių paleidimo, (ką britai 
vadina “išdavimu”) sako, jog 

^belaisvius paleisti reikėjo jau 
prieš dvejus metus,

nes jie buvo pripažinti politi
niais pabėgėliais — po to. kai 
jie buvo apklausti, ar jie nori 
grįžti pas komunistus.

N. Y. Herald Tribūne susto
jo prie kaltinimo išdavimu, ku
rį metė prezidentui Rhee ir 
Churchillis ir JT oficiali nota. 
Už tą žodį Churchilliui parla
mentas kėlė ovacijas. O ameri
kinio laikraščio publicistas D. 
Lavvrence sustoja prie klausi
mo. kas gi yra “išdavimas” ir 
ar nekaltina kitų išdavimu tie, 

kurie patys nešioja kaktoje 
» išdavimo dėmę.

Ar nebuvo išdavimas, klau
sia publicistas. kada Korėjos 
karo metu Britanijos vyriausy
bė siuntė kauėuką Sovietams?

Ar nebuvo išdavimas reika
lauti. kad sąjungininkų lėktu
vai u'puolusių priešo lėktuvų 
nepersekiotų iki jų pakilimo 
bazės?

Ar nebuvo išdavimas, kai su 
Korėjos kam Britų vyriausybė 
pasiskubino užmegzti diploma
tinius santykius su raudonąja 
Kinija, nors .JT ją buvo pas
merkusios kaip agresorių?

Ar nebuvo išdavimas, kada 
JT narys Sovietų _ Sąjunga 
(kaip ji prisipažino) amunici
ja ir ginklais rėmė raudonąją 
Kiniją ir šiaurės Korėją, ku
rias JT buvo pasmerkusios kaip 
agresorius? Tik ar tada Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos vy
riausybės buvo pasiuntusios 
Maskvajjprotesto notas dėl jos 
išdavimo? O gal 
didžiosios vyriausybės išdavimo 
žodį tevartoja tik prieš mažą

sias drąsias tautas?
* Ar nėra išdavimas, kada JT 
savo 1950 m. spalių 7 rezo
liucija suvedžiojo pietų Korėją . 
prisiimti baisias aukas, o dabar 
išsiaiškina rezoliuciją kitaip ir

• jau atsisako karinėm priemo
nėm siekti Korėjos sujungimo?

Churchilliui, kuris sakė rei
kiant daugiau kariuomenės 
siųsti į Korėją “tvarkai atsta
tyti”, laikraštininkas su ironi
ja primena: tik prieš kelis mė
nesius Amerikos opinija reika
lavo iš Britų daugiau kariuo
menės kovai su "komunistais; 
dabar jie nori didinti jėgas ko
vai prieš kariuomenę to žmo
gaus, kuris iki paskutiniosios 
laikosi prieš komunistinį išda
vimą ir kuris pasiryžęs vienas 
kovoti vardan savo krašto ne
priklausomybės...

Suminėtose mintyse iš naujo 
pajuntam rungtynes tarp va
karinių sąjungininkų dėl dve
jopų, politikos kelių— vadina
mojo realistinio ir idealistinio. 
Pirmasis siekia šio momento 
naudos. Antrasis nori, kad 
tarpvalstybiniai santykiai būtų 
tvarkomi principais — teisin
gumo. laisvės, lygybės princi
pais. Amerikiečiai buvo stip
riausi antrojo kelio atstovai. 
Bet realistai britai juos lenkte 
lenkia nuslysti nuo principų, ei
ti j kompromisus ir dėtis f “juo
dosios politikos biržą", kurioje 
leidžiami iš varžytinių žmo
nės. tautos, rasės.

Amerikinės spaudos balsas 
tokiu momentu yra ženklas, 
kad Amerikos opinija stengias 
atsitiesti i tą kelią, kuriame A- 
merika buvo ir tegali liktis ga
linga.

i



Dear General Wedemeyer:

Sincerely

DARBININKAS

DARBININKAS
m------

Brooklyn, N. Y.
*3.00

UfaCčijyje
Į

biustas. O Mindaugą dar labiau 
iškėlė bii-želio 21 pamaldose

gos pirmininkui adv. Lapins
kui.

Brooklyn, N- Y. 
H*if year „ 
Foretgn ______

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 

straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelUmn tunai

Mes laikome savaime aiškia tiesa”

PRENUMERATOS KAINA 
■ttoje metanu — *5.00

SUBSCRIPTION RAI-bS
*5.00
*5.50
*3.00
*5J0

Lietuva, pristatyta nelietuviams
Tautines Sąjungos surengtame sąskrydyje Washinglone

Liepos 4 dienos, 1776 metų, JAV paskelbtoje Nepriklauso
mybės Deklaracijoje randame įrašytus ir šiuos žodžius: “Mes lai
kome savaime aiškia tiesa, kad visi žmonės yra sutverti lygūs, kad 
Kūrėjas yra davęs jiems tam tikras nepaneigiamas teises, kaip tei
sę gyventi, būti laisvam ir siekti laimės”. Taigi laisvas ir laimin
gas gyvenimas, skirtas žmonėms Dievo dar šioje žemėje, buvo 
pasirinkta pagrindu, ant kurio statėsi nepriklausomos JAV. n

Žmonės, kurie čia buvo susitelkę iš įvairių kraštų, buvo ir 
praktiškai patyrę, kaip yra pikta ir negera, kai nesi saugus dėl 
savo gyvasties, nesi laisvas ir neturi nė trupinėlio tos laimės, ku- 

• ri šiame pasaulyje galima pasiekti. Jie buvo sutarę ir dėlto iškil
mingai Deklaracijon įrašę, kad anas piktas nebus pakartotas: 
nebus prievartos žmogui, nebus kliudoma jam laisvai kurti savo 
laimę ir nebus draudžiama kitam to paties siekti.

JAV yra tuo keliu ėjusios nuo pat pradžios ir toliau juo tebe
eina. Nors i r rasime jose kai kurių trūkumų, — jų gi visur pasi
taiko, —bet patenkintų žmonių taip pat rasime daugiausia. Kas 
dar galima daugiau padaryti, priklauso taip pat nuo pačių žmo
nių — nuo jų nusistatymo ne tiktai džiaugtis savo gerbūviu ir lai
me. bet padėti to siekti ir kitiems.

Santykiai su kitais, tiesa, išviršinę žmogaus laisvę kiek aprė- 
žia. Gyvendamas visuomenėje žmogus turi derintis prie kitų ir 
žiūrėti, kad sau nepaimtų viso, o kitam bepaliktų niekas: niekas 
iš jo gyvasties, laisvės ir laimės. Kad to nebūtų, valstybė ateina 
su savo tvarka bei įstatymais. Jie šiek- tiek suvaržo kiekvieno 
laisvę, bet duoda daugiau saugumo gyvybei ir daugiau priemo
nių siekti kultūringesnio ir laimingesnio gyvenimo. Juo kuri vals
tybė čia daugiau žmonėms pasitarnauja, ;uo arčiau ji yra savo 
paskirties: duoti kuo daugiau gėrio kuo didesniam žmonių skai
čiui. Absoliučiai visų patenkinti nei viena valstybė niekada ne
įstengė ir neįstengs, nes ji pati nėra absoliutinė gėrybė.

Daugiau gero tegali duoti žmogus žmogui, kaip artimas ar
timui. “Mylėk savo.artimą kaip pats save” — yra jau Dievo įsta
tymas. ne valstybės. Valstybė tos meilės jokia prievarta išreika
lauti negali. Priešingai, dargi jos pačios įstatymai bus apeinami, 
jei žmogus apsilenks su Dievo įsakymais. Kam nieko nereiškia 
“nežudyk!”, — ne vien žmogaus, bet ir tautos. — tas neturės 
pagarbos ir žmogaus teisei gyventi. Jei bus stiprus, ią mindžios, 
atims taip pat laisvę ir džiaugsmą gyvenimu. Kur tiktai žmonės 
nuo Dievo nusisuka, ten sugriūva ir jų įstatymų atramos.

Dėlto, Ipi buvo rašoma Nepriklausomybės Deklaracija, at
remta į natūralines žmogaus teises, ji buvo paremta ir Dievo 
autoritetu. Jo prašykime, kad Jis padėtu JAV išlaikyti laisvę ne 
vien sau. bet ir grąžinti jos netekusiems.

Nicara-

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
dienos Washingtone praėjo. 
Neteko mums jose būti. Lietu
vių laikraščių redakcijos, kiek 
žinoma, atstovauti ir nebuvo 
kviestos. Sprendžiame tad iš 
tos informacijos, kurią pateikė 
rengėjai. Joje sekame ir bran
giname tai, kas prisidėjo prie 
Lietuvos vardo ir jos reikalų 
garsinimo ir prie T ietuvai nau
jų draugų suradimo.

Svečiai
Tokie momentai per abi die

nas (birželio 20 ir 21) buvo 
banketas, koncertai, paroda, 
pamaldos. — Bankete dalyvavo 
apie 300 lietuvių iš 15 valsty
bių ir apie 400 svečių. Tarp 
svečių minimi svetimų valsty
bių atstovai ar atstovybių na
riai: Japonijos, Irako, Irano, 
Paragvajaus, Costa Rica, Vc- 
kietijos misijos atstovas, Ispa
nijos sekretorius, Graikijos, 
Thailand, Jordano,
guos, Airijos, Egipto. Minimi 
senatoriai: Case iš S. Dakota, 
Ellender iš Louisiana, Flan- 
ders iš Vermont, Green iš 
Rhode Island, Hendrickson iš 
N. Jersey, Malone iš Nevados, 
McCarthy iš Wisconsin, Sten- 
nis iš Mississippi, Thy iš Min
nesota, Mansfieki iš Min. Kon- 
gresmanų pavardžių ir nesumi- 
nėsim; tenkinsimos pasakę, kad 
jų buvo 31.

Gen. Wedemayerio kalba
Banketo vedėjas, arba kaip 

čia sako toastmasteris, buvo 
adv. A. Olis. Jis pakvietė pa
sakyti pagrindinę kalbą gen. 
Wedemayerį. Iš gauto jo kal
bos teksto matyt tikros gene
rolo simpatijos lietuviams ir 
pavergtai Lietuvai. Jis priminė 
pavergimo faktą. Pripažino ir 
Amerikos klaida? tarptautinėje 
politikoje, kada Amerika, le
miamai padėjusi nugalėti vie
ną agresorių, padėjo išaugti ki
tam .komunistiniam. Bet čia jis 
pareiškė savo tikėjimą,- kad 
bendradarbiauti tarp Jungtinių 
Valstybių ir> Sovietų Sąjungos 
būtų gMifna, jei rusų tauta tik
rai suprastų amerikiečių nusis
tatymą, nes mes, sakė genero
las, nesiekiame teritorinio pa-> 
didėjimo ir esame pasiryžę iš; 
tiesti draugingą ranką rusų 
tautai. Bet komunistiniai so
vietiniai lyderiai savo cenzūra 
.neleidžia šito draugiško nusis
tatymo rusų tautai pažinti. 
Priminęs prez. Eisenhovverio 

pareiškimą, kad Amerika sie
kia ne tik savo saugumo, bet 
ir padrąsinti kovos pastangas 
tų, kurie yra tarp 800 mil. so- 
vietiname pasauly. Ragino lie
tuvius per savo gimines ir ry
šius anapus uždangos garsinti 
Amerikos nusistatytmą ir at
remti pavergtos tautos laimė
tų kovą dėl laisvės.

Koncertas
Su banketu buvo^susij^ir 

koncertas, o kitą dieną jis spe
cialiai darytas. Didelis 71 as
mens National Symphony or
kestras, Jer. Kačinsko diriguo
jamas, grojo V. Jakubėno “Le
gendą” ir Gruodžio “Lietuvo
je”; “Čiurlionio” ansamblis, 
vedamas A. Mikulskio, su so
listais V. Jonuškaite, R. Mal- 
canaite, A. Kavaliūnu ir V. 
Giedraičiu dainavo liaudies 
dainas, harmonizuotas' dau
giausia paties Mikulskio. And
rius Kuprevičius skambino Čiur
lionį, Chopiną ir Moussorsky.

Buvo efektinga, kai koncerto 
metu nuleista nuo Kapitoliaus 
Amerikos vėliava iškilmingai 
buvo perduota Tautinės Sąjun-

Skulpt. V. KašnbosKARALIAUS MINDAUGO BIUSTAS

Meno paroda----
Tame pačiame Hotel Statler, 

kur vyko visi posėdžiai ir ban
ketas bei koncertas, buvo su
rengta ir lietuvių meno paro
da. Buvo išstatyti kūriniai A- 
leksandravičiaus, Galdiko, Vie
sulo, s žoromskio, Pautieniaus, 
Lapės, Užbalytės, Merker-Vit- 
kau-kaitės, arch. Muloko. Buvo 
taip pat Dr. M. Gimbutienės 
proistorinis skyrius. Meno va
dovas parodai buvo V. K. Jo
nynas. Jam priklauso ię sko
ningai, elegantiškai parengtas 
meno bei muzikos katalogas.

Parodą aplankė keliolika 
tūkstančių lietuvių ir svarbiau
sia nelietuvių. Suvažiavimą per perpildytojo katedroje, kur mi- 
gen. VVedemeyerį raštu pasvei- šias laikė Rt. Rev. John Cart- 
kino ir prez. Eisenhoweris. Bet 
vi'so sąskrydžio garbės 'pirmi
ninkas vice-prezidentas Nixo- 
nas nedalyvavo.

Pamaldos katedroje
Paties suvažiavimo oficialią

ją progą — Mindaugo karūna
cijos jubiliejų — išreiškė Ka- 
šubos paruoštas Mindaugo

'Plez.se extend my warmest greetings to 
all those attending the Lithuanian Fe stival 
of Art and Music.

In this observance of the 700th anniversary 
of Lithuania, it is well that the National 
Lithuanian Society of Ametica ha-s seen fit 
to present, in coopėration with the National 
Arts Foundation, the art and the music 
through which the spirit of Lithuania lives 
and speaks to’day and ever.

I send you my very best wishes for a very 
successful celebration.

tuvos reikalus ir lietuvių kul
tūrą, buvo neabejotinai pasi
tarnauta Lietuvai.

O kad svetimiesiems reikia 
apie Lietuvą ir padėtį daugiau 
šviesos; rodo ir gen. Wedepaė- 
yerio siūlymas, kad lietuviai, jo 
manymu turį ryšį su kraštu, 
privalėtų (can and mušt) dary
ti visa, kad ten būtų aiškus 

Tautinės Sąjungos dalyviai' Ame.1'ik°s. noras taikiai Ts“^‘ 
dar turėjo savo suvažiavimą, 
lankė Washingtno įžymybes, 
leitenanto Harris kapą, Lietuvos 
pasiuntinį Žadeikį. Tai jau sa
vas reikalas.

wright, vargonavo Jer. Kačin
skas ir giedojo Čiurlionio cho
ras. Monsg. John Cartwright 
visą pamokslą skyrė Mindau
gui ir Lietuvai.

Savu reikalu

Sutelkiant geriausias lietu
viškojo meno jėgas, surandant 
įtakingų svetimųjų gražią au
ditoriją ir jiems pristatant Lię-

*

Žinios iš katalikiškojo pasaulio
• Varšuvos radijas paskel

bė, kad komunistinė vyriausy- 
sybė įsake sekmadieniais lai-

. kyti visas krautuves atdaras.
Tai rodo, kad darbininkai netu
ri savaitėje laisvos dienos ap
sipirkti ir kad vyriausybė pati 
laužo savo konstituciją, kurio
je įrašyta “religinė laisvė”.

• Lenkijos mokykloje ne 
tiktai neleidžiama religijos dė
styti pamokų metu, liet drau
džiama tokiom pamokom nau
doti ir mokyklų patalpas.

• šv. Tomas Morus, nužu
dytas Anglijos karaliaus Hen
riko VIII už tai, kad neišsiža
dėjo katalikų tikėjimo, Vieno
je buvo plačiai paminėtas ir 
pastatytas pavyzdžiu šiems 
laikams.

• šv. Stanislovo, Krokuvos 
vyskupo kanonizacijai šiemet

venti ir būtų atremiama Lietu 
voje žalinga komunistų pro
paganda. Deja, tų artimų ry
šių (close connections) lietu
viai neturi ir negali turėti.- Tai 
yra ir neįmanoma ir pavojinga. 
Tai yra ir įrodymas, kad ame
rikiečius dar reikia gerai apie 
padėtį informuoti ir praskaid- 
drinti jų naivias, kad ir nuo
širdžias mintis. —mv 
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sueina 700 metų. Jo vardu yra 
pavadinta Vilniaus katedra.

• Vokietijoje šv. Petro ir 
Povilo šventėj, birželio 29 d., 
buvo melstųsi už persekiojamą
ją K. Bažnyčią anapus geleži
nės sienos.

• Uranijos kasyklose, Joa- 
chimtal, prie Čekoslovakijos, 
1500 metrų gilumoje dirba kaip 
vergai 250 kunigų. Per praėju
sį pusmetį iš jų 40 mirė. Ka
syklų rajone dirba dar 25.000 
mirčiai pasmerktų žmonių.

• Italijoje krikščionių de- 
mokratų partija šiemet gavo 2 
milijonais balsų daugiau. Balsų 
skaičius ypač padidėjo tose 
Italijos vietose ,kur ligi šiol bu- 
bo labai stiprūs komunistai. 
Kas tik arčiau prisižiūri į jų 
darbus, greitai “atraudonėja”.

MERGAITĖ IŠ
STORMYRO VIENKIEMIO

5.
Tenai sėdėdama, ji šalo ir 

alko./ Ji pamatė, kokia ji ne
laiminga ir atstumta. Visa 
gėda ir baimė, kurią jai teko 
perkentėti, visa gėda ir baimė, 
kuries dar laukė, stovėjo prieš 

. ją ir švino sunkumu spaudė 
prie žemės. Ji verkė, kad buvo 
tokia varginga ir kad niekas 
apie ją nenorėjo žinoti.

Ji prisiminė, kaip kartą, bū
dama dar vaikas, įkrito į pelkę - 
ir vos neprigėrė. Ir juo labiau 
ji stengėsi išsikrapštyti į viršų, 

. juo giilau ji smigo. Neišlaikė 
’ nei krūmai ir žabgaliai. į ku
ruos ji kabinosi. *

Taip buvo ir dabar. Už ko ji 
tik griebėsi, niekas negelbėjo. 
Niekas nenorėjo jai padėti.

Kada ji pelkėje skendo, paga
liau atvyko piemenėlis ir ją iš
traukė Bet dabar niekas neat
ėjo jos Išgelbėti. Dabar ji tik
rai skirta pražūti.-----

Kai Helga prisiminė pelke, 
jai pasirodė, kad geriausia bus 

eiti tenai, mestis į klampynę ir 
nugrimsti. Jei nė vienas žmo
gus nenori su ja turėti reikalų, 
tai ji nieko geresnio ir negali 
padaryti, kaip mirti. Ir vaiku
čiui būtų geriau, jeigu ji pra
nyktų. Helgos motina jį mylė
jo, nors ir nenorėdavo to ro
dyti. kai ji būdavo namuose. 
Bet kai Helga visam laikui pra
nyks, senelė vaikučiu pasirū
pins, lyg jis jos pačios būtų.

Ir su kiekviena akimirka jai 
darėsi aiškiau, kad tik pelkė 
liko vienintelė priebėga. Ir juo 
šitai jai aiškėjo, juo labiau ji 
verkė.

Nebuvo taip lengva ašaras 
sutramdyti. Ilgai netruko, kai 
ji vėl pradėjo kukčioti.
■ .Gudmuhdui nebuvo niekė at
grasesnio už motorikas ašaras. 
Jį apėmė didžiausias noras bėg
ti. Bet jis tarė sau? jeigu jau 
kartą pasiryžta Ikltrobd ės atei
ti ,tai reikia atlikti ir tai. kas 
pavesta.

— Kas tau? — tarė jis šiurk

štų tonu Helgai. — Kodėl tu 
neini vidun?

— Ak, aš nedrįstu, — atsakė 
Helga ,ir jos dantys kaleno.— 
Aš neišdrįstu.

— Ko tu bijaisi ? Tu juk šian
die rytą teismo tarnautojo ir 
teisėjo esi palaikyta šaunia. 
Tau tikrai nėra ko bijoti savo 
tikrų tėvų.

— O kaip, šitie daug bloges- 
ir už kitus.

— Kodėl jie kaip tik šiandie 
turėtų būti tokie blogi.

— Aš negausiu pinigų.
— Na, bet tu tokia puiki 

mergaitė, kad sau ‘ir savo kū
dikiui tikrai duoną uždirbsi.

— Taip, bet manės niekas 
nenori samdyti.

Staiga Helgai atėjo mintis, 
kad tėvai jų balsus išgirs ir at
eis paklausyti, kas kalba. Tada 
ji bus priversta viską papasa
koti. Tada nebegalės pelkėje 
išsigelbėti. Išsigandusi pašoko 
ir norėjo prabėgti pro Gudmun- 
dą, bet jis atsistojo prieš ją; 
pagavo už rankos ir sulaikė.

— Ne, tu nepabėgsi, kol su 
tavim nepakalbėjau.

— Leisk man eiti, — sušuko 
jinai ir aštriai pažvelgė į jį.

— Tu atrodai, lyg norėtum 
bėgti prisigirdyti, — tarė jis, 
nes dabar jie stovėjo mėnesie

noje, ir jis gerai matė jos vei-

— Taip. Tai nieko neliečia, 
jeigu aš taip ir padaryčiau,— 
atsakė Helga ,atmetė galvą ir 
žiūrėjo jam tiesiai į akis.

— Šiandie rytą tu nenorėjai 
manęs nė atžagarios ratuose 
vežti Niekas nenori su mani
mi reikalo turėti. Tu pats tu
rėtumei suprasti, kad tokiam 
vargšui kirminui, kaip aš, ge
riausia bus, jeigu jis pasidarys 
galą.

Gudmundas nežinojo, ką da
ryti. Jis norėjo pabėgti, bet vis 
dėl to jautė, kad negali palikti 
žmogaus tokiame nusiminime.

— Paklausyk! Pažadėk ma
ne išklausyti, ką aš tau pasa
kysiu. Tada tu galėsi eiti, kur 
norėsi.

Šitai ji pažadėjo.
— Ar negalima kur nors at

sisėsti?
—Viduje stovi kaladė. .

— Taigi eik į vidų, atsisėsk 
ir tylėk! — Ji paklusniai įėjo 
ir atsisėdo. — Nebeverk! —ta
rė jis, nes jam atrodė, lyg imtų 
ją valdyti, šito jis neturėjo jai 
pasakyti, nes ji tuojau nuleido 
galvą ir ėmė dar labiau verk- 
ti.

— Neverk, —tarė jis ir no
rėjo kumščiu drožti j žemę.— 
Pakankamai yra žmonių, ku
riems blogiau negu tau.

— Ne, niekam negali būti 
blogiau.

— Tu esi jauna ir sveika. 
Taip pamanyk, kaip mano mo
tinai yra. Ji taip skausmų kan
kinama, kad negali pasijudinti, 
bet ji niekada nesiskundžia.

— Bet ji nėra visų-apleista, 
kaip aš.

— Tu irgi neapleista. Aš pa
kalbėjau su savo motina apie 
tave, ir motina atsiuntė mane 
čia. — Kūkčiojimas nutilo. Tuo 
metu atrodė, kad ir miškas ne
paprastai susikaupė, lyg sulai
kytų kvapą ir kažko nuosta
baus lauktų.

— Aš noriu tau pasakyti, 
kad tu rytoj ateitumei mo
tiną, kad ji galėtų tave pama
tyti. Motina norėtų tave pa
klausti. ar nenorėtumei pas 
mus tarnauti.

— Ji nori mane paklausti?
— Taip, bet pirmiausia ji 

nori pamatyti.
— Ar ji žino?..
— Ji tiek pat žino, kaip ir 

visi kiti.
Iš nustebimo ir džiaugsmo 

sušukusi mergaitė pašoko. Gud
mundas pajuto, kaip .pora ran
kų apsikabino jo kaklą. Jis 
tikrai Išsigando ir tuojau norėjo 
ją nupurtyti. Bet susilaikė ir 

'stovėjo. Jis suprato, kad mer

gaitė iš džiaugsmo buvo nesa
va ir nenusivokė ką daranti. 
Šitą akimirką ji būtų ir pasku
čiausiam niekšui metusis ant 
kaklo, kad galėtų pasidalyti di
dele laime, kuri ją sutiko.

— Jeigu ji nori paimt, tai 
aš liksiu gyventi — tarė ji ir, 
padėjusi galvą ant Gudmundo 
krūtinės, vėl ėmė verkti, bet 
ne taip karčiai.

— Aš tau galiu pasakyti, 
kad rimtai galvojau eiti į pel
kę— tarė ji. — Dėkoju, kad tu 
atėjai. Tu mano gyvybę išgel
bėjai.

Iki šiol Gudmundas nejudė
damas stovėjo. Dabar jis ėmė 
jau ti, kaip padvelkė jame ši
luma. Jis pakėlė ranką ir pa
glostė jos plaukas. Ji krūpte
lėjo, lyg pabudinta iš sapno, ir 
išsitiesė. /

— Aš dėkoju tau, kad tu at
ėjai! — tarė ji dar kartą ir 
kaip ugnis išraudo. Taip pat ir 
jis paraudonijo. 4

— Taip, tu rytoj pas mus 
ateisi, — tarė jis ir ištiesė ran
ką atsisveikinti.

— Aš niekada neužmiršiu, 
kad tu šį vakarą buvai pas ma
ne atėjęs. — pasakė Helga, ir 
didelis dėkingumas užvaldė jos 
drovumą.

— Ak taip, gal būt, visai ge
rai, kad aš čia buvau, — tarė 

jis ramiai ir iš tikrųjų jautė 
pasitenkinimą.

— Dabar tu eisi į trobą?— 
paklausė jis.

— Taip, dabar aš eisiu vidun.

Staiga Gudmundą apėmė tas 
džiaugsmas, kurį jaučiame, kai 
kam nors padedame. Jis stovė
jo .delsė ir nėjo. » • *

— Prieš išeidamas norėčiau 
tave matyti jau pastogėje ir 
apsaugoje.

— AŠ galvoju, kad geriau 
būtų, jei jie sugultu/ prieš 
man įeinant. /

— Ne, tu tuojau turi eiti, 
kad gautum, ką užvalgyti, — 
tarė ji- ir jautėsi patenk'ntas, 
galėdamas ja taip rūpintis.

A
. Ji žengė į trobą, o jis di- 

didžiąvosi, kad jo klauso. Susto
ję ant slenksčio atsisveikino. - 
Bet jam vos porą žingsnių nu
žengus, jinai jį pasivijo.

— Pasilik čia lauke, kol aį^ 
įeisiu. Man bus lengviau, kai 
žinosiu, kad tu čia «i.

— Taip.— tarė jis. — aš čia 
pabūsiu, kol tu-blogiausia būsi 
pergyvenusi.

Dabar Helga atidarė trobe
lės duris.

(

(bu* daugiau)
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aš neMX >U taį> pesimistas. Pir-

Rašytoju prieauglis išeivijoj

mūsų ingiais savaitraščiais, < . ___
partiniais žumahikais, Ginkaus mas dalykas, aš lokiu būdu dar 
radijo programom, “Melagėlio” 
“Kvailučio? teatru; ėda vienas . .
kitą ir purvina dėl mirdsių*ir * rašančių kolegų. Oja įeina visi 
gyvų fikcijų, svajoja apie dar žvilgsniečiai, ir (jei taip gaH- 
taip neseniai niekintus patogu
mus ir eina į ten, kar pinigas ir

neskaitau klasikais nei Barono, 
nei. viso dešimties kitų jaunųjų

JONAS MEKAS
J Jūsų klausimą.

mano jaunųjų kolegų pasaky
mas apie mūsų išeivijos litera*

nors štai paberia ant stalo, sau- 
ją žemės ir nori pasodinti ą- 
žuoią ,ir kad jis augtų ir bū*

Kūrėjui reikia žemės — rei
kia tautos, ne vazonėlio. Mano 
tvirtu įsitikinimu, lietuvių lite
ratūra gali augti ir turėti .vis 
naują prieauglį Lietuvoje.

EetaviSkus namas, kurie taL-

bendrabatį. Ilk Betuviška mo-

JonoMeko

DaiL VyL Kasiulio paroda Paryžiuje

tiakai, nenutolti nuo gavo tau
tos literatūrinio kamieno tik 
jau ten pradėję skleistis, ar dar 
ten gimę ir ai^ę rašytojai. Di- 

- dėsnio prieauglio iš jaunimo, 
kuris jau maitinasi svetimais 
ar, teisingiau, kitais dvasios 
turtais, ir kurių net rašomoji- 
kalba daugumoje jau yra (ar 
greit bus) svetima, — yra sun
ku tikėtis. Per mažas yra išei
vių skaičius ir nėra čia pat 
tautos kamieno, kuris jaunimą 
prilaikytų gyvą lietuvių litera
tūrai. Mūsų atgimimo rašytojai 
lankė tokias pat svetimas mo
kyklas pačios Rusijos ar Lenki
jos širdyse, tačiau, esant nuola
tos pire tautos gyvojo kamieno, 
pačiam tautos paširdy — jie iš
liko lietuviški. To negali būti 
Amerikoje. Ir tuo labiau kai 
tautinės ir naiconalinės idėjos 
vis labiau ir labiau užleidžia 
vietą internacionalinėms.
' Literatų būreliai? — Litera
tų būreliai be bendro literatū
rinio lavinimosi niekados neiš
ėjo iš mėgėjiškumo ribų inirie- 
kados neatliko didesnio vaidme- 
nio literatūros prieaugliui. 
(Kai aš sakau literatūra ar ra
šytojas, aš čia neturiu galvoje 
tų žmonių, kurie visados užpil
do laikraščių atkarpas ir žur
nalus, įvairių proginių rašyto
jų bei mėgėjų, kurių visados 
buvo ir reikia, bet kurie nėra 
rašytojai kūrėjai).

J klausimą

padėjo ir ugdė?
— man yra labai sunku at

sakyti, kaip ir kiekvienam. 
Trumpai tariant, jeigu save va-

dinti kūrėju — tai kūrėją ap
sprendžia visa eilė konkrečių 
veiksnių: įvairių dvasinių ir fi
zinių savybių paveldėjimas (iki 
kelintos kartos); jaunystės ir 
brendimo aplinka, tėvai, auk
lėjimas; fizinis sudėjimas ir 
nervinė sistema; kultūrinė ir 
fizinė aplinka, kurioje tenka 
gyventi; įdėtas laiko kiekis į 
išreiškimo (rašymo) technikos 
apvaldymą; reagavimas į fizi
nius ir dvasinius įspūdžius, in
tensyvumas, etc. Visa šitai ap
sprendė ir mane ir visa tai iš
aiškinti čia ne vieta .Vieną galiu 
tik pasakyit: niekas manęs ne- ! ’ 
skatino ir niekas neugdė ta 
prasme, kaip tai suprantama 
klausiant. Atvirkščiai, vsi ma
no kritikai ligi šiol yra vien 
tik mušę mane per galvą. Ir 
tik tas mušimas, o ne skatini
mai padarė mane laisvą ir ne
priklausomą. Nes kiekvienas 
menas esmėje, tegali būti asme
niškais savęs išreiškimas. Ir 
kiekvieno didelio menininko 
kūryba yra pirmiausia savęs 
paties kūryba, kaip žmogaus ir 
kaip jautriauiso ir subtiliausio 
įrankio, kuris kartu gali būti 
pasinėręs tik į save patį, save 
vieną ,ir — į visą žmoniją, bū
damas atvira^ir jautrus kiek
vienam daiktų ir žmonių niuan
sui, kiekvienai spalvai ir tonui, 
nieko nesmerkdamas ir nieko 
-neniekir^amas — kaip atvira 
žemės

Tačiau nors kūrėjui ir nerei
kalingi skatinimai nei rateliai 
— kūrėjui reikalinga dvasios

;is.

draugystės. Mano ir brolio, ir 
Leono Lėto, ir Landsbergio, ir 
dar poros jaunųjų kolegų drau
gystė žvilgsniečių ar kurio 
vardu tai bevadintume, mūsų 
kūrybiniame ar savęs augini
me daug padėjo nesustingt dva
sia ir kūnu merdinčios mi

gruos (vulgus) kultūroje. Pasi
guost ir pasibart, pasiginčyt-ir 
pasikalbėt, ir — paverkt. Mes 
radome (kaip daugelis rado 
prieš mus), kad nesant publi
kos, nesant visuomenės, galima 
gyventi draugams, galimą ir 
kurti draugams. Kai visuome
nei nebereikia kūrėjų, kai ku
riems kūrėjams pasidaro nebe-

- reikalinga visuomenė.
Nes padėtis yra tokia: mes 

išeivijoje neturime pakankamai 
kultūringos skaitančios visuo
menės. Jūs žinote, kokios lite
ratūros reikia visuomenei, kuri 
maitinasi ir jaučiasi patenkinta

Įskelti ir ugdyti rašytojų 
prieangy

aš nerandu jokio atsakymo, 
jokios gelbstinčios formulės, be 
vienos senos — visuomenė turi 
rūpintis savo kultūros lygio kė- 
Emu — ravo pačių kultūra. Ir 
vidinė žmonių kultūra, toli 
gražu, niekados nesutapo su fi
zinės kultūros aukštumu. O*ą- 
žuolai, dar kartą primenu, ne
išauga nors ir blizgančiuose 
kaip Cadillac vazonėliuose — 
jiems reikia plačios dirvos. Ne 
tik kiekiu, bet ir kokybe. Ne 
tik milijoninės tautos, bet ir 
pavienių asmenų su plačiais ir 
nesugadintais žmogiškais aki
račiais. Kūrėjui reikalinga tų 
pavienių dvasios draugystė. 
Jegu jis tą draugystę teranda 
pas kelis, jis tekuria k^iems; 
arba visai nekuria.

Kai dėl paties pireauglio, tai

ma pasakyti) visi žemiečiai, 
ir Kaupas, ir šlaitas, ir 

Škėma ,ir visa pora kitų var
dų. kurie tolį gražu į mūsų li- 
tg&tūrą nėra įnešę vientisų ir 
stambių literatūrinių įnašų, ku
rie jau duotų galutinai matyti 
jų vietas mūsų literatūroje. Jie 
visi yra padarę tvirtus pirmuo
sius įnašus mūsų literatūren, ir 
jie tikrai yar yerti lietuvių li
teratūros. prieauglio vardo. 
Nors žodis literatūros prieaug
lis būtų neteisinga vąrto&j kal
bant apie tik pirmus literatūri
nius bandymus, skelbiamus 
laikraščiuose ar žurnaluose. Aš 
šį žodį vartoju taip, kaip jį- 
vartoja, sakysim, amerikiečiai, 
vadindami Amerikos literatlros 
prieaugliu Maiter ir anglai — 
Sansom. Ir jeigu mes taip pa
žiūrėsime į savo literatūrinį 
pireauglį, mes turėsime prieiti 
išvados, kad mes, žinant taip 
nedidelį lietuvių išeivių skaičių, 
turime reto stiprumo ir reto 
gausumo literatūrinį prieauglį. 
Kad tik visuomenė būtų verta 
savo poetų.

SAULĖLEIDIS
Antanas Vaičiulaitis

Tu-—tekanti saulė, aš — 
nusileidžia:

Toli už girių, mėlynų marių

Mano dienele,
Nei sraujos upds bėgo atbėgo

Leidžias saule toK hz girių
žabalojoje

Šį pavasarį dail. Vytautas 
Kasiuos surengė Paryžiuje, 
Barreiro - Stiebei, rue de Sei- 
ne Galerijoje savo kūrinių pa
rodą. Tai šeštoji dailininko pa
roda Prancūzijos sostinėje, ne
skaitant dažnų jo pasirodymų 
įvariose bendro pobūdžio paro
dose drauge su kitaip meno pa
saulio žinomais menininkais. 
Apie parodą gražiai rašo J. M. 
“Britanijos Lietuvyje”* (ry. 
19). Čia svarbiausias mintis ir 
pakartosime.

Šios Kasiulio rpeno parodos 
laikas sutampa su 64-tnja Ne
priklausomųjų dailininkų jva- 
roda, surengta Didžiuosiuc .e 
Rūmuose (Grand Palais) esan
čiuose Elyriejaus, Laukų kai- 
minystėje. '
' V. Kasiulis, Nepriklausomų
jų Dailininkų Draugijos kviesti
nis narys, šiais metais tos drau
gijos parodoje išstatė savo kū
rinius. Pereitais metais iš šio 
saliono Paryžiaus Moderniojo 
Meno Muzėjus nupirko Kasiu
lio paveikslą, vaizduojantį 
Prancūzijos tautos šventę — 
“Liepos 14-toji” Paryžiaus gat
vėse. Šio paveikslo reprodukci
jos buvo atspausdintos prancū
zų meno žurnaluose. Tai buvo 
antras „Kasiulio paveikslas, pa
sirinktas ir įsigytas reprezen
tatyviausio - ir turtingiausio vi
same pasaulyje moderniojo 
meno muzėjaus, kuriame, po 
impresionistinio laikotarpio, 
sutelkta mūsų gyvenamojo am
žiaus žinomiausių menininkų 
kūriniai.

Be to, Prancūzijos vyriausy
bė užsakė garsioje “Gobelins” 
audykloje milžiniką kilimą pa
gal mūsų tapytojo Kasiulio pa
veikslą — “Žvejai”.”

Norint atpasakoti, ką rašo 
prancūzų spauda apie mūsų ta
lentingą menininką, tektų ci

tuoti keliasdešimt ištraukų iš į- 
vąirių laikraščių.

Žinomais meno kritikas, Ge
orgės Piltement, šitaip atsilie
pė apie paskutiniąją Kasiulio 
parodą:

• “Jau esu rašęs, ką galvoju 
apie subtilu ir rinktinį Kasiu
lio meną, kuris mus perkelia į 
pasaulį, kupiną poezijps ir iš
daigų, į sapno ir fantazijos 
dausas, kur mes užmirštame 
kasdieninio gyvenimo nyku
mą.

“Kasiulis yra nuoširdus me
nininkas, svajotojas, poetas, į- 
traukiąs mus į pasaulį, kuria
me kuklieji ir nedrąsūs tampa 
narsuoliais; nuskraustieji ran
da paguodos, o įsimylėję neturi 
nusivylimo. Tai pasaulis, iš ku
rios Kasiulis nenori pasitraukti. 
Pagaliau, ar jis nėra teisus?’

Parodoje Kasiulis išstatė tik
tai aliejiniais dažais atliktus 
milžiniško dydžio paveikslus, 

- kuriuose vaizduojamos temos 
yra paprastos, paįvairintos vie
nu kitu Paryžiaus vaizdu ir 
net naturmortu. įspūdingas 
paveikslas — Paryžiaus Dievo 
Motinos Katedra, “Kabantis 
paukštis” ir kiti kūriniai.

Be abejo, Kasiulis ne (Ik su
kūre visiškai savitą, “kashiliš- 
ką”, originalų stilių, išpildymo 
būdą, bet susilaukė pasekė
jų, dirbančių a la Kasiulis..

Kasiulio spalvos, koloritas, 
švelnumas — pačios gražiau
sios lietuviškos dvasios ypaty
bės, kurios Paryžiaus išlepintos 
visuomenės skoniui ne tik pri
imtinos, bet imponuojančios 
naujumu ir tuo stebinančios. 
Džiugu, kad pasaulio negausia
me tikrų menininkų būryje tu
rime ir mes savo atstovą Lie
tuvos laukų sūnų, Vytautą Ka
siulį, kuriam nuoširdžiai linki
me tikruoju meno ginklu dirb
ti Lietuvos labui. . •

KULTŪRINĖ KR0NIKA\

• Joną Gicigudą, garsų ang
lų aktorių ir pasaulinio masto 
Šekspyro veikalų interpretato; 
rių, apdovanojo riterio (Knight 
Bachelor) titulu. Jis yra lie
tuvių kilmės iš garsios Gelgau- z 
dų šeimos, kuri atsikėlė Ang- 
lijon prieš 120 metų. John A. 
Gielgudas gimė 1904 m. ba
landžio 14 d. Mokslus baigė 
Wetsminsteryje ir jau 17 me
tų būdamas pradėjo vaidinti. 
To darbo nenutraukė iki šiol. 
Gielgudas žino savo lietuvišką 
kilmę ir ja didžiuojasi. Kartą 
Coventrio lietuviai jam įteikė 
gelių ir menišką sveikinimą.

• Williama. Leonard Lau- 
rence, atomo mokslininkas, yra 
lietuviškos kilmės, ^is yra gi
męs 1888 m. kovo 7 d. Salan
tuose, Lietuvoje. Rusijos 1905 
m. revoliucijai kilus, jis atke
liavo į JAV, pasivadinęs W. L.

žemas,
Lyg kviečių c&rvos, kariais

žėrėjau
Lankų platybėj,
O Švelnūs vėjai
Glostė mane.
štai Žydi medžiai: juos vyro 

niėtnes
Ten susodino
Mano ranka.

Gula šešėliai — r
Lyg milžinai.

Lyg žalia jūra, liūliuoja
lysios,

Nuo derfiaus Unkšta
Pilna vaga —
Mane Burta su džiaugsme

dūžiais
Unksmėj širdy.
Jaunybės rytą išskynę girią,
Rentom rąstus;
Šeknenį dč jom nausėdžis

troliai:
Per klevo slenkstį
£tai nuometuota Žengia marti,
Aukso žMeU —-
Gera motulė,
StnMEmtrinkijmvaikų žaismo.

Ta patekėjai: metai ir dienos 
Šviežia irJtega _ 
Tavo veiduos.
Su aušra kėlęs, ♦.
Tu paskardčsi
Rngpiūčio taftoj.
Aš nufteidfln: žaroj vikare j
Silprtn ir gęsta
Lyg verkdama, 
Mano daina

KAIP SUKASI ŠIEMET CANNES FILMŲ FESTIVALIS
LŠiais metais į Cannes fiąnų kuotieji. 0 jis malėsi pasidabi-

Nūn senutėlė mina ratelį. 
Vieno nbūntaojn gailias dainas: 
Nei raiba gegė skrido nuskrido

Tilo nutilo margi paatiteltai, 
don oeptevena danguj vyturiai. 
Tik piemenėlio Būfta tošelę 
Švilpia skurdi.
Mano sūaefi,
Gal jri pagailo vaikystes 

sapno,
Gal f aprauda
Vakaro saulę,
Didelę, graudžią,
Gnl ji pabūgo
Nykios vienatvės 
Naktų tyloj.

festivalį atsiskubino 16 valsty
bių su 32 ilgo metražo filmais, 
neskaitant daug didesnio doku
mentinio ir įvariausių trumpų 
apžvalgų kraičio. Filmus atly
dėjo jų vaidintojai, režisoriai ir 
subėgo šiaip didelis skaičius ra
šytojų, kritikų, dailininkų bei 
kitokių meno asmenybių.

Sprendimo komisijos pirmi
ninkas buvo prancūzų rašyto
jas Cocteau, kuris prabilo į vi
sus festivalio dalyvius kviesda
mas filmų menines rungtynes 
permesti ir į nuoširdaus susibi
čiuliavimo bei taikos sritį, pats 
pirmas paduodamas ranką savo 
didokam neprieteliui Mariaucui 
ir nusileisdamas Picasso kapri-

(Iš “Aidų" 6 nr.)

zams, kuris, kažkuo nepaten
kintas, buvo bebėgęs iš salės. 
Pavyzdys turėjo magiškos ga
lios. Visi pradėjo atleidinėti sa
vo artimui patirtas nuoskau
das. I Picassą nešnairavo fra-

nęs marškiniais, vargais nega
lais draugo priprašytas užsi
nert! bent juodą kaklaraištį, 
ant pečių užsimetęs balto ožio 
kailinukais. Italai atsileido, 
ners buvo užsigavę, kam “La 
Provrnicale” — naujausias fil
mas turėjo būti rodomas tuoj 
po pietų, gerai prisivalgiu- 
siems tai nepatogus laikas nei 
rodyti nei žiūrėti.

Savaime suprantama, kiek
viena šalis stengėsi pasiųsti ge- 
riausisu savo filmus. Amerika 
dalyvavo su 5 ,jų tarpe ir pieš- 
tinis VValto Disney ‘Peter Pan’. 
Po tris filmus rodė Italija, An
glija. Ispanija ir Meksika. Ne
dalyvavo niekas iš anapus gele
žinės uždangos.

Naujas reiškinys ir gana pa
sisekęs, . tai Suomijos filmas 
“Baltasis briedis’. Tiek savo
\aiždais, tiek artistais nukelia 
į šaurės sniegą, švedai pribuvo

su Lagerkvisto “Barabu”. Visi 
atkreipė dėmesį į šiauriečių su
kurtus pietiečių charakterius, 
kurie, kritikų manymu, buvę 
laimingas* mėginimas. Čyvai vi
sus domino japonų filmas, tai 
iš 552 metų po Kristaus sta
tomo Budos paminklo istorija, į 
kurią “saulės vaikai” supynė 
nepaprasto stiprumo meilės is
toriją. Kitos Azijos ir Afrikos 
tautos dalyvavo su apžvalgo
mis bei dokumentariniais fil
mais.

Ispanija ir Meksika atstova
vo grynai savo pasaullb fil
mais, kurie buvo perkrąuti šo
kiais. Kitos pietinės Amerikos 
valstybės nedalyvavo ištisais 
filmais. Kanada taip pat pasi
tenkino vienais dokumentiniais. 
Ispanija, vykusiai patraukė 
“per dantį” Marshallo planą, 
bei amerikiečiai neįsižeidė.

Dkiižausią pasisekimą turėjo 
iš moterų amerikietė Shirley

Booth “Come Back, Little 
Sheba” filme, o iš vyrų Kirk 
Douglas, kuriam nepakenkė nė 
visu smarkumu žalianti barz
da. Jis ruošiasi greit vaidinti 
barzdotą asmenybę iš Homero 
Odisėjos.

Festivalis užtruko tris sa
vaites. Įvariausi kritikai kiek
vienas žiūrėjo pro savo meninį 
pajėgumą bei idėjų prizmę. Vis
ką susumavus, gaunasi paten
kinamas technikos ir meno ly
gis, tačiau rimtesnieji kritikai 
ir žiūrovai nusiškundžia per di
deliu žiaurumu ir jėgos iškėli
mu pirmoje ivetoje. Ss

Sievv vardu. 1913 m. gavo pilie
tybę ir dabartinę pavardę. W. 
L. Laurence nuo 1930 m. yra 
nuolatinis The Neiv York' 
Times mokslinis bendradarbis. 
Už savo mokslinius raštus 1937 
m. jis buvo apdovanotas Puli- 
tzerio premija. Antrojo pasau
linio karo metu dirbo Karo 
departamente * prie atominių 
bombų tyrimų ir skrido lėktu
vu, nešančiu atominę bombą į 
Nagasaki miestą. Vėliau—-1945 
m. jis buvo pirmutinis, kuriam 
Karo departamentas leido per 
spaudą supažindinti Amerikos 
visuomenę su atomine bomba.

GABIJA, neperiodinis litera
tūros žurnalas, nr. 4, redaguo
ja Stepas Zobarskas, 80 psl., 
kaina 1 dol. Numeryje rašo: M. 
Vaitkus—eik, N. Mazalaitė— 
Balandis, J, Akstis,—e»U J- 
Krūminas — Tai švilpia vėjas, 
J. Jankus — Rūpesčiai, J. 
Gliaudą — Galbūt, fantastinis 
dialogas, L. Žitkevičius,;— eil., 
Al. RanniL-eil., V. Ramonas— 
Miglotas rytas, O. B. Audrone 
—eil., Strfndberg — Meilė ir 
duona, H. Heine — eil., K. Bin
kis — eil., Jonas Brazaitis — 
Veidai ir vardai, Ben. Babrau- 
skas — Meninei sielai užgesus. 
V. Maciūnas — Grožio pradas 
Krėvės kūryboje, J. Stebeikis 
— Balansas ir balastas, A. 
Musteikis Thomsono “The Sea- 
sons” ir Donelaičio “Metai”. 
Viršelyje dail. R. Viesulo lito
grafija. Adr.: Gabija, 335 
Union Avė., Brooklyn 11, N.Y.

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, 8EIMOS, VAIKŲ. ĮVAIRIŲ PROGŲ 

i (vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan.) - 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti ieną fotografiją?

| Jums geromis sąlygomirpadarys

i VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menai** Ste^ Ridgewoed, Brooklyn, N. Y. 
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Nauja knyga lietuvių visuomenei —Dievas ir Žmogus

Jeigu lietuvių spaudoje ir 
dabar kartais pasitaiko pašau* 
lėžiūrinės polemikos, tai ji yra 
tiek reta ir. su mažom išimtino, 
gana kultūringa, kad dėl to vie-, 
rti kitiems neturimi už ką daug 
priekaištauti Praeityje būta 
tingiau. ReU^jos ir moralės 

klausimais ir dabar būna daug 
pasikalbėjimų privačiuose rate
liuose. Tai natūralu. Tik kaip 
praeityje, taip ir dabar dažnai 
trūksta precizijos klausimą pa
statant. Tokiu atveji* ir visos 
diskusijos nueina ne tuo keliu. 
Tuo negalnne stebėtis, nes mū
sų pasauliečiai teologijos ne
studijavo, o laisvam pasiskai
tymui lietuviškos literatūros 
tais klausimais turėjome nepa
kankamai.

Šioje srityje tikrai vertingą 
dovaną lietuvių visuomenei pa
tiekė trys žinomi lietuviai ku
nigai, prel. Dr. F. Bartkus ir 
kun. Dr. P. Aleksa parašė lig 
šiol savo išimtimi lietuvių kal
boje-pirmą veikalą: DIEVAS - 
ir ŽMOGUS, o klebonas kun. 
K. A. Vasys savo lėšomis jį iš
leido. J. E. Vysk*'V. Padols- 
kis parašė įžangos žodį.

Knygos turinys:.visos katali
kų teologijos santrauka. San
trauka ne siaura, nes vidutiniu^ 
ir smulkiu šriftu, ir puslapiuo
se vietą taupant, gavosi in 80

MOKSLO NAUJIENOS

Smegenys — radijo siųstuvas
Jau seniau buvo pastebėta, 

kad žmogaus smegenys siunčia 
radijo bangas. Nebraskos uni
versiteto mokslininkams pavy
ko tas smegę 
sti paprastu t 
mylių. Smeg 

ktrinisjvi
•pačių sm

fonu net už 1 
ų bangos yra e- 

__, sukelia- 
enų ir kaušo 

kaulų, tartum antenų, ir siun
čiamos erdvė n. 
gos buvo atidengto 
metus. Tolimesnės studijos dar 
nežinia, kur nuves, 
mygtuką turėdami kišenėjh 
lėsime kitų mintis skaityti? 
viena aišku: smegenų bangos 
padės nustatyti įvairias jų li
gas, uždegimus ir aptikti aug
lius, kurie vėžiais virsta. O 
tai bus geriau negu veržtis į ki
to žmogaus intimų dvasini pa
saulį.

Jie jau tai žinojo
Senas įsitikinimas, kad pil

natyje pasėti javai duoda di
desnį derlių ,turi rimtą pagrin
dą. žurnale “Science” biologas

t VYSK. V. BB1ZGY3

477 pslapių teksto. Pradžioje 
yra dalykinis turinys, užimąs 
net 30 psl., o gale — praktiškas 
alfabetinis vardynas, užimąs 39 
psl. šis vardinis turinys skai
tytojui palengvins bet kada 
susirasti medžiagos jam rūpi
mu klausirhu. Veikalas spaus
dintas Romoje Fausto FaiHi 
spaustuvėje. Darbas atliktas 
švariai, ploname popieryje.

Atidus skaitytojas gal suras 
•ką ir kritiško pasakyti, tačiau 
savo turiniu veikalas yra pir
mas lietuvių kalboje ir aš net 
nežinau ar kurioje kitoje kal
boje viename tome galėtume 
surasti tokios apimties veikalą. 
Autoriams rūpėjo duoti preci
zišką ir auteintišką pagrindinių 
tikėjimo ir dorovės klausimų 
turinį. Tai jiems gerai pavyko.

Labai nuoširdžiai linkėtina, 
kad šį veikalą įsigytų kiekvie
nas lietuvis: katalikas — savo 
tikėjimo ir dorovės žinojimą 
patikrinti ir papildyti; šaltesnis 
katalikas, ar nekatalikas —kad 
žinotų, kaip kurį tikėjimo ar 
dorovės klausimą katalikai su
pranta.

Pirmieji veikalo egzemplio
riai JAV jau pasiekė. Yra kely
je, o gal jau ir JAV didesnis

R. L. Edvvards, atidžiai sekęs 
metereologinius davinius perlG 
metų, tvirtina, kad šilumos 
bangavimas seka mėnulio at
mainas. Po pirmojo ketvirčio 
paprastai temperatūra slūgs
ta, o po pilnaties vėl ima kilti, 
ūkininkai, vadinasi, jau seniai 

vo pastebėję, kad pilnatyje 
pasėta sėkla turės šiltesnę že
mę ir pasėlis vešliau sužeis, 

nų ban- duodamas ir geresnį derlių, 
ries 25 Saulėtumo žemėlapis 

Vasarotojai, kurie savo ato
stogoms norės rinktis Norvegi
ją, netrukus galės pasinaudoti 
špeciailu žemėlapiu, kuriame 

is sužymėtas visas atosto- 
jffls tinkamas vietas ir jose 
ikiančių saulės ultravioleti- 

ių spindul ių stiprumą. Davi-
iams surinkti įsteigtas specia

lus komitetas Bergeno mieste, 
o visoje Norvegijoje 10 tyrimo 
stočių. Tyrimai ne tik pasitSr^ 
naus Vasarotojams, bet padės 
nustatyti, kokioje vietoje 'ir ko
kie augalai geriausiai gali aug
ti. Taigi nauda bus ir žemės ū- 
kiui. P. V.

knygos egzempliorių skaičius. 
Platintojai ir pavieniai asmens 
tuo tarpu gali užsisakyti pas 
leidėją kleb. kun. K. A. Vasį 
(135 Speriing 3t, Worcester, 
Mas&> .•

Pluoštelis žbdą apie autorius 
ir leidėją. Prel. Dr. F. Bartkus 
ir kan. Dr. P. Aleksa abu yra 
Vilkaviškio diecezijos kapitulos 
nariai ir ilgamečiai tos diece-. 
zijos kunigų4 seminarijos profe
soriai. Prel. Dr. F. Bartkus nuo 
19* 38 m. buvo tos pat semina
rijos rektorius, o kan. Dr. P.. 
Aleksa — kūnijos reikalų tvar
kytojas ir. tribunolo pirminin,- 
kas. Anksčiau toje pat semina
rijoje juodu vienas po kito buvo 
klierikų auklėjimo moderato
riai. Abu žinomi kaip savos 
srities geri dalykų žinovai.

Vokietijoje, dar karui nesi
baigus, ramiomis valandėlėmis 
tarpe bombardavimų kan. Dr. 
P. Aleksa paruošė mūsų kalbo
je pirmą veikalėlį apie šv. Ma
rijos pamokymus Fatimoje, pa
ruošė tremtiniams maldakny
gę ir kelis spaudai dar neati
duotus dalykėlius. Prel. Dr. F. 
Bartkus paruošė lietuvių kal
boje maldaknygę - mišiolelėlį 
Būk mums malonus ir kelis ki
tus dalykus. Abu savo darbu 
žymiai prisidėjo paruošti jau 
žinomą enciklikų rinkinį. Dar 
■prieš išvykdami iš Vokietijos 
juodu sutartinai paruošė šį, da
bar išspausdintą veikalą DIE
VAS ir ŽMOGUS.

Dabar prel. Dr. F. Bartkus 
yra klebonu Texas valstybėje, 
Dalias diecezijoje, CIeburne. 
Kan. Dr. P. Aleksa eina atsa
kingas pareigas Portland, Oreg. 
Kūrijoje, dar prieš išvykdami į 
JAV, juodu abu gerokai pramo
ko anglų kalbos, o prel. F. 
Bartkus ir ispaniškai.

Klebonas kun. K. A. Vasys, 
Aušros Vartų lietuvių parapijos 
klebonas Worcester, Mass., sa
vo veikla yra žinomas tiek JAV 
lietuviams, tiek ir Lietuvoje. 
Ji; pakartotinai buvo LRK 
Kunigų. Vienybės pirmininku, 
žinomas ir Alto ir Balfo ir visų 
kat. organizacijų veikloje, daug 
prisidėjęs katalikiškų lietuviš
kų laikraščių (Draugo ir kt.) 
išvystymui. Naujoje Worceste- 
rio diecezijoje jis buvo 
pakviestas komisijon paruošti 
pirmąjį diecezinį sinodą.

Jiems visiems trims —auto
riams ir leidėjui — lietuvių vi
suomenė bus dėkinga ir už šį 
naują naudingą darbą.

KOMKJNKTU PAKTUOS BCSTIME Jen»jr, VokieUjeje, »uki>ę darbininkai taip •sutvarkė, kad visa 
proiiagaadinn Hteratira aokloja ąatvea. Darbtmn kai i&inlv nepaliko nei vieno kambario sveiko, .lė
nąją būva pats stipriausias jų pastprešinimas “raudonajai demokratijai.”

PRISIMINTI KANKINIAI IR ĮSTEIGTA ALB APYLINKĖ
i

GREAT NECK, N. Y. — 
Birželio liūdnųjų įvykių minėji
mas, įvykęs birž. 13 Kasmo- 
čiaus svetainės salėje, vėl pri
minė Great Neck’o lietuviams 
anas nelaimingas, pilnas siaubo 
ir liūdesio valandas, daugelio 
tų pačių minėjimo dalyvių iš
gyventas pirmosios bolševikų 
okupasijos metu.

Minėjimą ątidarė ir jam va
dovavo Ignas Kazlauskas, mi
nėjimui ruošti komisijos pirmi
ninkas. Atsistojimu ir sugie- 
dant “Marija, Marija” buvo 
pagerbti ištremtieji į Sibirą bei 
žuvę ir mirę kovoje už Lietuvos 
laisvę. Svečias Ant. Benderius

r?' ' ’

Vieningas pahaltiečių protestas
MIAMI, Fla. — Lietuvių pi

liečių klubo erdviem salėn bir
želio 15 d. vakare rinkosi gau
siai dalyvių paminėti išvežtuo
sius į Sibirą ir pareikšti pro
testą prieš Baltijos tautų nai
kinimą. Tai buvo bėne pirmas 
kartas Miami, kai lietuviai, lat
viai ir estai drauge buvo susėję 
tai graudžiai dienai, bet kartu 
ir šviesesnei vilčiai drauge su
laukti savo kraštam laisvės.

Kun. A .Tamoliūnui atkalbė
jus invokaciją ir sugiedojus A- 
merikos himną, pagrindinę kal
bą pasakė Miasni Circuit Čoūrt 
tęisėjas Wayne Allen, primi
nęs tautų laisvo apsisprendimo 
teisę ir pareiškęs viltį, kad Pa
baltijo tautos susilauksiančios 

iš Brooklyno pasakė kalbą, ku
ria kvietė tautiečius, prisime
nant anuos liūdnus įvykius, la
biau susirūpinti palaikymu lie
tuvybės jaunimo, tarpe. Po kal
bos buvo priimtos dvi rezoliu
cijos: viena — prašymas pa
remti kongresmano Kersteno į
neštą pasiūlymą (bilių HR231) 
ir antra — LB Great Necko’ 
Apylinkės įsteigimo reikalu.

Per padarytą rinkliavą Tau
tos Fondui — Altui buvo suau
kota $113.50.

■ Meninėj dalyj Jonas Ciplic- 
kas paskaitė minėjimo nuotai
kai pritaikinta-^ ištraukas iš 
Bern. Brazdžiūno poezijos ir 

išvadavimo. Kalbėjo taip pat 
Laisvės Sargų pirminnkas Ste- 
phen Szabo ir Anta Ka.rs-Na- 
vickaitė. Jiedu programai ir va
dovavo.

Tarp kalbų dainavo estų liau
die 5 dainas ponia Meeta Sepp, 
latvių — Amalija Peterson-ir- 
L'ydija Venta. lietuvių — Ani- 
ta Karns - Navickaitė. Bendrai 
buvo padainuota latvių “Put 
vėjini”. Akompanavo Tekia Pe- 
terson, Amalijos rsesuo.

Pabaigoje visų dalyvių pasi
sakyta Už kongr. Kersten rezo
liuciją. Priimtas raštas ir jis 
išsiuntinėtas visiems kongres- 
manams7 kad Atstovų Rūmai 
greičiau pravertų bilių HR 231.

Samata 

savo kūrybos. Vietinis vyrų 
choras, vad. muz. Myk. Cibo, 
padainavo: Jojau dieną, J. 
gtarkos, Balnok tėveli—J. šve
do, Gaudžia trimitai — M. Pet
rausko, Vaikščiojau — J. Žile
vičiaus ir Kur banguoja Nemu
nėlis — Vyt. Jančio.

Tuoj pat po birželio liūdnų
jų įvykių minėjimo. įvyko LB 
Great Neck’o apylinkės steigia

masis susirinkimas.

Priimtąją rezoliuciją apylin
kės įsteigimo_ reikalu, kurią 
perskaitė Mar. Kazlauskaitė, 
susirinkusieji patvirtino savo 
parašais. Susirinkimo pirminin
kas Ign. Kazlauskas ir svečias 
Bendbrius pasakė žodį apie LB 
reikšmę ir būtinumą. Po to se- 
•kė rinkimai. Balsų dauguma iš
rinkti:

Apylinkės valdybon — Ign. 
Kazlauskas, Mar. Kazlauskaitė, 
S. Urbonas, J. Grigienė ir Wil- 
liam Wolf - Vilkas; kandidatai 
—St. Šileika ir A. Patamsis. 

^Revizijos komisijoj— J. Cip- 
lickąs, J^ Telksnys ir J. Košu- . 
ba. Kandidatas P. Povilaitis.

Great Neck’o lietuvių vyrų- 
choras, susirinkęs birželio 13 d. 
apsvarstyti .savų reikalų, pa
gerbė vardinių proga savo na
rius A. Patamsį ir Jančę. Kiek
vienam buvo įteikta dovanų po 
knygą iš nesneiai pasirodžiusių 
rinkoje.

• A4t. A. Otte su žmona, 
pasibaigus ' Washirtgtone są
skrydžiui, buvo priimti laikraš* 

*čių leidėjų Tankersley. Priėnri- 
me dalyvavo svetimų valstybių 
diplomatai, senatoriai ir kong- 
rėsmanai. v

• tetartos Ralfo
įgaliotinis Vokietijoje rašo, kad 
lankydamas lietuvių kolonijas 
pastebėjo, jog daugumai labai 
sunku verstis: trūksta maisto ir 
drabužių. Balfo šalpą visi labai 
vertina ir sako, kad be jos ba
das Žiūrėtų tiesiai į akis. Visi 
labai dždaugiaši, kad į Breme
ną atėjo nauja Balfo riebalų 
siunta. Bet dar labai trūksta 
cukraus vaikams

• Prel L. Mendefls vaikų 
vasaros stovyklai Vokietijoje 
per Bartą atsiuntė 100 dol. Da
bar jau gali atostogauti 36 vai
kai. Trūksta paramos dar 364 
vaikams.

• Lietuviškosios Dainos Die
na sekančiais metais organi
zuojama Bostono Kunigų Vie
nybės provincijos Kviečiami 
dalyvauti visi apylinkės lietu
viškų parapijų chorai. Tuo rei
kalu liepos 4 d. 3 vai. po pietų 
TT Marijonų piknike Thomp
son, Conn. šaukiamas vargoni
ninkų pasitarimas.

• Kun. A. Kleiva, MIC, Ro- 
moję .Angeficum Universitete, • 
apgynė disertaciją ir gavo dak
taro laipsnį. Naujas daktaras 
yra kilęs iš Girkalnio par., Ra
seinių apskr.

• “LIETUVOS ATSIMINI
MŲ” radijo valandėlės “Rūtos” 
organizacijos ruošiamas tra
dicinis vasaros piknikas įvyks 
rugsėjo — September 13, sek
madienį, Lietuvių Laisvės Par
ke, Linden, N. J. Kaip kasmet, . 
taip ir šiemet šiame radijo pik
nike bus renkama karališkoji 
šeima, laimėjimai ir kitkas.

Gegtižės 31 d. Great Neck’e 
staiga mirė Valentjną Tomkie- 
nė, bolševikų pirmosios okupa
cijos metu nukankinto Lietu
vos kariuomenės majoro Juozo 
Tomkaus našlė.

Velionė su šeima į šį kraštą 
atvyko 1949 m. pabaigoje. Tra
giškas vyro likimas labai smar
kiai atsiliepė į velionės sveika
tą ir artėjant 13-sioms nelai
mingų įvykių metinėms, širdis 
neišlaikė anų liūdnų prisimini
mų spaudimo. Liko duktė Liu
cija ir sūnūs Vaidelutis ir Min
daugas, kuris šiuo metu tarnau
ja JAV armijoje ir yra Korėjos . 
fronte. C. J—as

Nuoširdžiai Jus kviečiame į Pranciškonų leidžiamo DARBININKO naudai rengiamą

BROCKTON 
F AI R GROUNDS 

BROCKTON, MASS.
. Gros pagarsėjęs AL STEVENS* ORKESTRAS — Bus gra
ži KAILINIŲ PARODA kurią ruošia Warris’ Furriers iš 
Brocktono — Dalyvaus visą mėgiamas "AITVARŲ" kvar
tetas ii Breoklyn. N.Y.— Bus skanią valgią ir gėrimą..— 
Čia atvykę susitiksite su savo senais pažjstamah; su
darysite naują pažinčią — Taipogi savo atsilankymu 
paminsite Tėvus Pranciškonus, kurie taip nuoširdžiai 
dirba kultūros darbą, leisdami laikrašti "DARBININKAS”.

VISLI PIKNIKĄ!
RENGĖJAI

N



ABBIKiNKAS

Help wanted Female

VARDAN TOS LIETUVOS
PATERSON, N. J. — Birže-

tuvos ir lietuvių nelaimė. Daly

Aidas

Help Wanted Female

Merjjai tes-Mot ervs

INĘ SUKAKTIATŠVENTĖ SIDA dirbti, jei bus priimtos.

Servotrol Co
114 W. Illinois St.

Help Wanted Malė

SKAUDŽIAI PALIETE POTVYNIS

šv. Kazimiero para-

DRIVERS

Žinios iš Elizabetho lietuvių parapijos

7000 So. Pulaski

Display

HELP WANTED FEMALE
APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA

T Y P I S T S

Drtve *■ LOMBARDO
WEST CERMAK BOAD GUnderson 4-2000

įsteigta 
1916

kad kukurūzai virsta ii tekan. Arrikultūr«s sekretores patodėje uki- 
ninkam* valstybinę parama-

— Kr. Pratęstos ir Kai tėvyne 
bus pavojuj —-J. Gaidelio. A-

Darbo valandos:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p.p. Ant
radieniais ir penktadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. Šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. die
nos. Trečiadieniais visa diena už
daryta.

nariai. Syetai- 
'gfažiai išpuoš- 

Visa 
ioje ir 
įliatui

SERVOTROL CO.
114 W. Illinois St.

„Trainrer Jobs For 
JUNE GRADUATES,

FOR INTERVIEVV 
Phonę MR. Ti’RNER 

CENTRAL 6-6511 

HARTFORD STEAM BOILER 
120 S. I.A SAI.LB ST.

binas Gražys su Kunigunda 
Brauns, Lester John Thompson 
su Anna Stucka, Herbert Bud- 
recki su Florence Montvillo.

litavimo ir lengvo montavimo 
darbams, švarus darbas, bus 
išmokytos. Ateiti pasiruošusioms 
tuoj

UvMenfc U Q

Help Wanted Malė

TelęfihoM: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

• Ask For Ad Taker

d

> i m :■

NĘW HAVEN, Conn. — 
Mūsų parapijos kleb. kun. A. 

"Grodeckio 25 metų kunigystės 
jubiliejus, apie kurį Darbinin
ke jau buvo rašyta, iškilmingai 
paminėtas birželio 7 d. Tą sek
madienį Jubiliatas atnašavo 
šv. Kazimiere bažnyčioje iškil
mingas Mišias, asistuojant kun. 
A. Zanavičiui, parapijos vika
rui, ir marijonui vienuoliui 
kun. A. Ješkė. Ceremoniarium 
buvo kun. B. Gauronskiš, pri
taikytą gražų pamokslą pasa
kė kun. V. Gidžiūnas, pranciš
konų vienuolyno Kennebunk 
Port gvardionas. Žmonių buvo 
pilnutėlė bažnyčia — lietuvių 
ir kitataučių. Daug parapijie
čių, klebono giminių ir pažįs
tamų iš Jubiliato rankų priė
mė šv. (Komuniją.

Vakaro-šv. Kazimiero para
pijos svainėje Jubiliatui pą,- 
gerbti buvo suruošta šauni va
karienė. kuriai vadovavo kun. 

• Zanavičius. Dalyvavo prel. J. 
Ambotas ir daug apylinkės ku
nigų, gausus būrys pasauliečių 
svečių ir pilnutėlė svetainė pa
rapijiečių. Prel. J. Ambotui 
atkalbėjus jnaldą. sekė gausūs 
sveikinimai ir meninė progra-

Nanjrts inteligentmės pajė
gos: Manhattan Wille kolegi
ją baigė Elvyra Apanavičiūtė. 
studijavusi vokiečių ir rusų kal
bas: Clevelando kolegiją Wes- 
tern Reserve universitete bai- 

. gė Regina Rimgailė Jonaitytė, 
studijavusi kalbas ir biznio da
lykus.

Naujos lietuviškos šeimos: 
birželio 13 d. šv, Jurgio bažny
čioj susituokė L. Kazėnas ir 
Br.‘ Petruškevičiūtė, nauj. pa
rapijos bažnyčioj A. Garmus ir 
V. Sajauskaitė.

Nauji liet, bt r.drenės nu
liai: O. ir J. žv.keii ••-
kė dukrelės, J. ir M. Palubins
kai — sūnaus ,R. ir Br. Snara
kiai — dukrelės.

Į ateitininką moksleivių sto
vyklą birželio 20 .buvo išvykę 7 
stovyklautojai.

Permanent positions with well 
established firm.

I .teresting detail work in 
pleaant surroundings. 

5-day—37% hour week. 
Group Insurance. hospitalization. 

siek benefits. 

ma\ šv. Kazimiero choras su
giedojo" Ilgiausių metų ir visą 
eilę liaudies dainų. DidAę staig
meną padarė operos solistė Zu
zana Griškaitė, atvykusi Jubi
liato pasveikinti savo nuostabiu 
balsu. Ji padainavo ariją iš 
Fausto operos, Patekėk aušri
ne — Kačanausko ir Tėve mū
sų. Jai akompanavo prof. V. 
Marijošius.

Vietinių draugijų ir klubų 
nariai bei narės jubiliatui įteikė 
dovanų, o piniginę stambią do
vaną visų parapijiečių vardu 
su nuoširdžiais sveikinimais ir 
linkėjimais įteikė parapijos vi
karas kun. A. Zanavičius.

Vaišes ruošė ir jomis rūpi
nosi Moterų Guildos nares ir 
parapijos choifc 
nėiir stalai buvo
ti gėlėmis ir žvakėmis 
šventė praėjo labai g% 
smagioje nuotaikoje. Ji 
kleb. kun. A. E. Gradeckublin-
kėta daug sėkmės ir sveikatos 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

Šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčioje krikšto apeigas pri
ėmė šiais metais: Mark Jud 
Herma n, Carol Lee Papalis, 
James Peter Skobodzinski, De
nis Ann King, Catherine Fo
lio, Julienne Sharon Brazinskis, 
Thomas Joseph Starzynski, Ca- 

• roline Ann Mitcheil. Douglas

Gegužės 30 d. priėmė pirmą
ją komuniją — 48 vaikučiais.

Mūsų mokyklą baigė ir gavo 
mokyklos baigimo diplomus

Paul Kisley, Alvydas Alfonsas birželio m. 20 d. — šie bemiu- 
Jarmoš£vičius, Lorraine Šal
kauskas. Maria Birutė Grince- 
vičius, Lcuisa Ann Thomas, 
Kenneth Paul Stulga, Michael 
Jerome Potts, Bruce Jacob 
Franž. Joseph Šarūnas Juška, 
Ronald Anthony Kontrimas, 
Lester Andrevv Thompson. Do- 
nald Michael Štokas, Donald 
William Wysocki, Deane Claire 
Wysocki (dvynukai), Viktorija 
Kristina Vakarietis, Thomas 
Richard Ditillo. Antanas Schil- 
ling.

Palaidoti šiais metais su 
bažnytinėmis apeigomis: Pet
ras Eidukaitis, Stanislovas Pei- 
palas, kun. Juozas Simonaitis. 
Anelė Šidlauskiene, Magdalena 
Jasiunskienė, Povilas Kirvete- 
vičius, Mykolas Dobrickas, Vin
centas Bernotas, Jurgis Pečiu
lis, Petronėlė PšulHconienė, 

- Bruno Dūdas, Ona Andriušai- 
.tie iė. Maria Remeikienė, Sta
nislova Kairienė, Juozapina 
Skudienė. Pranciška Budrec- 
kienė, Vincas Bordinas, Elena 
Zabiticnė, Monika Gulbinienė. 
Mėria Jurgaitienė. Juozai Klei- 
nauskas, Onutė Sfnnbraitė 
(Staboris), Mykolas Peronls.

Priėmė moterystės sakra
mentą: Stephen Sdhli su Ann 
Venskus, Mathhew Fiachęr su 
Anna Kalanta (Mikionls), Al-

Kintą, kun. Vyt Demikį, mies
to atstovą Mr. Murphy, o be to 
ir daug lietuvių, kurie niekad Tremtinio maldą, o Step. An
takiuose minėjanuose nepasiro
dydavo.

Minėjimą atidarė Tremtinių 
Draugija; pirm. St Stanaitis ir 
pakvietė jam vadovauti J. Ja- 
siukevičių. Parapijos chorui 
sugiedojus Amerikos ir Lietu
vos himnus, dalyviai dar kartą 
atsistojo kritusių dėl Lietuvos 
laisvės pagarbai ir stovėjo, kol 
Vydūno vyrų choras sugiedojo 
gedulingą maršą (A/Vaičiūno 
“Kritusiems šauliams”). Labai 
prasmingą paskaitą skaitė mo
kyt V. čižiūnas. Jis taip kito- 
ko skaudžiai pabarė ir tremti
nius, kurie jau pradeda kovoti 
dėl Lieutvos laisvės'tik prie te
levizijos, o visuomeninio darbo 
kolonijose naštą palieka tik ke- 
letai asmenų.

Meninėje dalyje parapijos 
choras, vadovaujamas muz. V. 
Yusto, jautriai sudainavo: Mes 
padainuosim — St šankaus, 

' partizanų dainą — Stoviu aš 
parymus — Leonardo šimučio, 
Jr., ir Laisvės dainą — J. Ži
levičiaus, o Vydūno vyrų cho
ras, susiorganizavęs vos prieš

SIOUX CITY, Iowa. — Bir
želio 8 d. mūsų miestas ir 12 
kitų vietovių smarkiai nukentė
jo nuo potvynio, kurio čia to
kio didelio nebuvo jau per 60 
metų. Potvynis buvo teks stai
gus, kad per kelias valandas 
apsėmė daugiau kaip tūkstantį 
namų. Nespėjo pabėgti- ir tuo
jau prigėrė 12 žmonių, o apie

kai ir mergaitės:

1. Monkevičius Algimantas
2. Terraciano George
3. Bakšys Rainutis
4. Wysocki Joseph
5. Miškinis Daniel
6. Didžbalis Vytautas
7. Murzinski Robert
8. VVoįtala Joseph
9. Folio Bchvard

10. Maceikoms Vytautas
11. Lasco Richard
12. Meškauskas Teresė
13. Valentukevičius Irena

' 14. Peskus Juliann
15; Demboski Dorothy

pkčnesį, išėjęs pirmą kartą į ta —15 dol., J. Kaunas ir F. 
aceną, vadovaujamas miiz. Kl. Saranka — po 10 dol., Piliečių 
Praleito&, graibi išpildė: Su- Klubas, kun..V. DemikLs, Step. 

ir E. Auguliai, M. Šaulienė — 
po 5 doL
Minė^mo proga neseniai pirk

tuose Piliečių Klubo namuose 
buvo pakabinta tremtinio Adol
fo Aiduko nupieštas ir padova
notas gražus vytis. Minėjimas 
baigtas visai salei sugiedojus 
Lietuvos himną. Besiskirstyda- 
mi visi džiaugėsi, kad Paterso- 
no kolonijoje ypatingai šiemet 
Vardan to Lietuvos vienybė ė- 
mė žydėti. Linkėkime, kad ji 
ir toliau žydėtų.

gestevijes polit .tremtinys muz. 
Arnoldas Pristernflc. Miesto at
stovas Murphy savo žodyje už
jautė lietuvius dėl gaudžios 
nelaimės ir tikino sulauksiant 
laisvės. Teresė Macšonytė pa
deklamavo B. Brazdžionio 

gutis J. Aisčio — Partizano šer
menis.

Dėl Kersteno rezoliucijos iš
siųstos telegramos (14) Kong
reso pirmininkui, Taisyklių Ko
miteto nariams ir vietos kong- 
resmanui Gordon Canifeld .ku
rias visų organizacijų vardu į- 
galiota paprašyti J. Sprainai- 
tis, A. Gustas ir St. Stanaitis. 
Specialias telgeramas pasirašė 
bolševikų kalinys J. Kaunas, 
M. Šaulienė (vyras Sibire), F. 
Sarankas (šeima už geležinės 
uždangos) ir Pristemik, jugo
slavas, išsprukus iš Tito tiro
nijos. Apie tai pažymėta ir jų 
telegramose. Visi dalyviai pasi
rašė bendrus laiškus Kongreso 
pirmininkui ir Taisyklių Komi
teto pirmininkui. Telegramų 
akcija pradėta jau ir prieš mi
nėjimą ir jau gauta eilės kong- 
resmanų asmeniški, paramą 
žadą atsakymai. Siuntimas te
legramų bus dar tęsiamas.

Dalyviai, prašomi akcijai Su
mesti po keletą centų, sudėjo 
aukų net 150 dol. Didesnes su
mas aukojo: kleb. kun. J. Kin-

3000 paliko be pastogės. Kai 
kurių namų nesimatė iš van
dens, kitus apsėmė iki lubų. 
Apsemta taip pat tūkstančiai 
automobilių ir sunkvežimių.

Potvynis skaudžiai palietė ir 
lietuvių šv. Kazimiero parapijos 
51 šeimą. Žymi dalis jų nete
ko namų, rūbų, baldų ir auto
mobilių. Birželio 21 d. nuken- 
tėjusiems nuo potvynio šv. Ka
zimiero bažnyčioje buvo ren
kamos aukos. Mažiau ar dau
giau yra nukentėjusių pusė pa
rapijiečių. *

• Kazimieras Zolpys su šei
ma atvyko iš Belgijos anglių 
kasyklų ir apsigyveno Sioux 
City. Ilgai nebuvo galima gauti 
buto, -tai gyveno pas parapijos 
kleboną kun. S. Morkūną.

• Kersteno rezoliucijai pa
remti pasiųsta 200 laiškų At
stovų Rūmų pirmininkui ir ki
tiems atstovams. Tuo reikalu 
kleb. kun. S. Morkūnas kalbėjo 
birželio 21 d. šv. Kazimiero 
klubo vakarienėje, kuri buvo 
surengta parapijos salėje.

16. žindžius Rita
17. Jardot Margaret
18. Bučinskas Margaret
19. Sdukevičius Marytė
20. Didžbalis Marytė
21. Petrauskaitė Regina
22. Jusukaitis Irena
23. Stacy, Gladys

A T T E N T 1 0N 
DIE SINKERS 
DIE MAKERS 

DIE REPAIRMEN 
KELLER MACHINE OPERATORS

ALL SHIFTS — NEW PLANT — NEW EQUlnMENT 
LOCATED IN SMALL WISCONSIN CITY WITHIN 
Vž. HOUR OF METROPOLITAN ĄDVANTAGES OF 

700,000 POPULATION
Good Wages — Overtime — All employec benefits — 
Assistance given in soeuring suitable housing — Enjoy 

Couatry Lhing with all City conveniences.
WRITE FOR INFORMATION OR COME OITT TO

KIEKHAEFER CORP. 
Cedarburg, Wisc.

BLACKSMITH
Steady work 

Overtime time and half 
$1.81 per hour and up to start 
Commensurate with ability and 
experience—Insurance and pan- 
sion plan — Siek benefit. Paid 
vacation and holiday.

English reųuired.
Open up until noon on Šaturdays

AMERICAN 
LOCOMOTTVE co. 

23rd & Euclid Avė. 
Chicago Heightg, Illinois

S H I P P E R S
WE HA VE OPENINGS FOR GOOD MEN 

IN SHIPPING DEPARTMENT 
Opportunity For Advancement 

Good pay — 5 days
Ali Company benefits, Convenient location 

40% discount on all merchandise

JOHN PLAIN & CO.
444 W. WASHINGTON H. KOHLMAN

TUOJAU PRIIMAMI

DIRBTUVEI PAGELBININKAI
kurie nusimano padėti elektrikų darbams, bet ne būtinai

• Geras pradinis atlyginimas
• Atlyginimas automatiškai didinamas
• Visos tarnautoju privilegijos
• Pusantro, karto tiek mokaįnauž ant valandinis 

Kreiptis asmeniškai: Q\

Ther Electric and Machine Works
175 JEFFERSONK

WE NEED COMPANY MEN 
AND BROKERS 

with at least one year 
semi-trailer experience 
and good references.

Ages 25—45
We offer good eųuipment 
Steady year around work 

and good eamings.
See BURT SINGER

TRANSFER CO 
MIDWEST

MEN» MEN! MEN!
GO TO WORK TODAY! WE WANT WAREHOUSE MEN 

PACKERS, CAR&TRUCK LOADERS 
Daily cash if you need it. Work steady or work on your 
day off. Only reliable men wanted. Good starting rate with 

overtime after 8 hours. Apply:

WORKMAN FOR WORKMEN
601 W. Washington Boulevard

Soldering 
Light Assembly 

Clean Work
Wi II train — Steady work 

Overtime 
Come ready to work 

if accepted

GIRLS—WOMEN 
TVPISTS — EXPEKIENCED 

KEY PUNCH OPERATORS
Experienced preferred būt not necessary — Will train. 

Excellėnt opportunity for advancement.
All company benefits include.

Bonus plan—Insurance. Up to 4-week paid vacation. 
40% discount on all merchandi-e.
JOHN PLAIN & CO.

444 W. WASHINGTOrt BLVD. See Mfe« Knhlman

DĖMESIO!
Bendriems raštines darbams padėti 

AUKŠTAS ATLYGINIMAS — PRIEDAS 1 RATOS 
BONO PU ANAS./ LABAI GEROS DARBO SĄLYGOS 

LIGONINES IR GYVYBES APDRAUDIMAS
Į TAIP PAT

* KAFETERUOS PADAVĖJOS
BELL & GOSSETT CO.

8200 N? AUSTI N — MORTON GROVE
INdepedencene 3-4040 Tel. ORchard 8-3700

ALL AROUND COOK
Mušt be able to do all around cooking and baking.

Good Wages. Good Working Conditions.
SEE MISS MAJOR

Franklin Blvd. Hospilal
3240 Weat Trukia Boolerard Sacrameato 2-3020



^SPORTAS

Help anted Female

žymiausių Amerikos 
Meadow Brook lai- 
dėl Duke of Suther- Č1US 

pavaidinti.

išvažiavimą.
Vieta visiems gerai žinoma.

Ūmų priežasčių buvo priversti ap
leisti savo gimtą kraštą ir dabar gy
vena tremtyje. Kadangi olimpiniai 
žaidimai remiasi individualinėmis 
vartytomis, sprendimas jVa skaudus

moterys. Laukiame visų Green-1 
fiėMe. * A. BMfaaf1 i

• Karūnacijos proga pravestame 
polo turnyre pirmą vietą laimėjo 
Argentinos rinktinė. (Veikusi Angli
ją 7^ Pati karalienė argentiniečų 
kaiptonui įteikė taurę.
• Amerikos rugby rinktinė, vie

šinti Australijoje, ir vėl pralaimėjo. 
Coff Harbor (P. N. Vai i ja) rinktinė 
ameriikečius įveikė rezultatu 26:18.
• Profesionalinės teniso pirme

nybės jau pasibaigė. Pasaulio meis
teriu tapo Diek Gonzales iš Los An
geles, įveikęs D. Budge per 4 se
tus. Dvejeto varžybas laimėjo Gonza
les ir Budge, nugalėdami Earn ir 
Rogers per 2 setus.

• Amerikiečių kariuomenės 2 gar
sios komandos Paryžiuje demonstra
vo ameriikečių futbolą prancūzams. 
Susirinkę 10.000 žiūrovų nusivylė 
jiems nežinoma sporto šaka. Iš to 
galima spręsti, kad amerikiečių fut
bolas Europoje vargiai ar prigytų
• Karalienę Elzbieta pagerbė An- 

glijos geriausią jojiką Gordon Ri- 
chards, jį pakeldama i riterius. Prieš 
kelias dienas Sir Gordon laimėjo vie
nas iš populiariausių arklių lenkty
nių Anglijoje — Epsom Derby.

*- • Garsaus suomių seportininko P. 
Nurmi sūnus Matti eina tėvo pėdo
mis. Kai kurie ekspertai, kurie ste
bėjo jaunąjį Nurmi. pareiškė, kad 
iš jaunuolio galima tikėtis tikrai 
gražių laimėjimų.
• Tarptautinis olimpinis komite

tas atmetė prašymą ateitiyje leisti 
olimpiniuose žaidimuose dalyvauti ir 
tems sportufinkams, kurie dėl poli-

Šventins krvžiy
New Britam, Coan. — Prie 

lietuvių šv. Andriejaus bažny
čios jau pastatytas paminklinis 
kryžius pagal arch. T. J. Viz
girdos projektą. Jame sudėtos 
geriausios pastangos tiek inži
nieriaus, tiek abiejų bostoniš- 
kių meistrų D. Cibo ir K. Ule
vičiaus. Kryžius 22 pėdų aukš
čio, puošnus, vietoj krucifikso 
rymo susimąstęs rūpintojėlis. 
Kryžius stovi prie labai gyvo 
judėjimo, ir visi praeiviai bei 
yižiuoti stabteli ir susižavi.

Paminklinis kryžius skiria
mas visiems, kurie žuvo už A- 
merikos ir Lietuvos laisvę. Lie
pos 5 d. 2 vai. popiet vysk. V. 
Padolskis pašventins šį meno 
kūrinį. Laukiama daug svečių 
ne tik iš artimesnių kolonijų, 
bet net iš Bostono. Worceste- 
rio, New Yorko ir kt. Kviečia
me visus atvažiuoti į nepapras
tą šventę — didžiausio ir gra
žiausio Amerikoj kryžiaus pa
šventinimą.

Help Wanted Malė

SIIPERINTENDENT

Tel. AStoria 8-8674

For 20 family unit with 3 room apt.; 
make small repairs and understand 
steam heat and hot water system 
kandi ing.

A. ir O. IVAŠKAI 
Teelfonai: NOnvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

*Tinntaorta užeik pas Adoma” 
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS

Adam Realty Co.
1146 EAST JERSEY ST.

EUZn N. J.
Adam Stankūnas ET- 4-1579

prie

ISPANIŠKAS DZINGELIS

Interest atarta fbe tint of the roooth

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, SALE vestuvėms,

WHHfflWWnH»WWf.n

Z ŽALIAUSKAS 
*Hyn,N. Y.

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.
TeL EV 2-9586 (Prie Forett Avė. stoties), Rldgewood

Lietuvių Radijo Korporacija 
562 E. Broedvvay, So. Boston 27. Mass. Tel. SO 8-9439

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis į STEPONĄ 
MINKU. Baltic Florists Gėlių ir Dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas", lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

UETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
—1239 kOocyeles—MariMehead-Salem, Mass.

Kiekvieną šeštadienį nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pasvekinti a^paskelbti, tai sųskite: LITHUANIAN RAUK) 
HOUR, 66 Cattage St, Narw«ed, Man.

Skyrius: U1HUANIAN FURNITURE CO, 326 W. BroMhvay, 
So. Boston 27, Mass.

UftumjL
Rate .

SAVINGS BANK
135 BROADWAT at BEDFORD AVĖ.

Yoor Depams ta Thto Bank Are FuDy Insured 
Up to >10,000.

Member FaderrtDepostt Insurance Corporation

• Australas Lewis Hoad nugalėjo 
savo bičiulį Ken Rosewalt Londono 
(lawn) teniso turnyre per 2 setus ir 
tuo laimėjo turnyro vyrų grupės 
varžybas.
• Viena iš 

polo komandų 
mėjo varžybas
land taurės, nugalėjusi anglų Cow- 
dray komandą rezultatu 6:5.
• Vokietijos futbolo meisteriu ta

po garsioji “Walters ' vienuolikė. 1. 
FC K^iserlautern, nugalėjusi Vfb 
Suttgart 4:1. Rungtynes Berlyno o- 
limptaiame stadione stebėjo virš 
95.600 žiūrovų.

'• FC Barceiona vėl tapo Ispani
jos futbolo meisteriu, gi Austrijoj 
meisterio garbė tenka Austria klu
bui.

Ilgesnį laiką S. Amerikos konti
nente viešėjęs šveicarų Youag Boys 
FC Bern futbolo klubas šiomis die
nomis Montrealyje užbaigė savo 
gastroles. Jie laimėjo 5 rungtynes ir 
su FC Liverpool sužaidė lygiomis.

Lenkai laimėje taurę
Birželio 28 d. Metropolitan 

Ovai aikštėje dėl čekų taurės 
rungėsi keturios vienuolikės: 
lietuvių, čekų, lenkų ir ukrai
niečių.

Pirmosios rungtynės buvo 
tarp lenkų ir čekų. Rungtynes 
laimėjo lenkai rezultatu 5:2.

Antrąsias rungtynes žaidė 
lietuviai prieš ukrainiečius. 
Nugalėtojais išėjo lietuviai re
zultatu 3:2. Tuojau lietuviai tu
rėjo išeiti į finalines rungtynes 
su lenkais, kurie gavo pasilsė
ti.

Finalines rungtynes laimėjo 
lenkai 0:2 XOK». Jiems ir ati
teko taurė, nors aikštėje pub
likos favoritais buvo lietuviai.

LINKSMOS PLOKŠTELES 
RĖK O RTF A I

Naujai pagamintos pirmą kartą iš
leistos lietuvių kalba juokų plokštelės 
— rekordai. Čia rasit juokų, juokelių 
—net linksta keliai. Jeigu Tamsta ne
sijuoktum jų klausydamas, kreiktų eiti 
pasitarti pas savo daktarą. Kaina tik 
1 dol.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Nevvark* N. J»

TOBRA KN1TTING MILLS
765 Driggs Avė. (kampas Graad St.)
Tel. EV 4-1646 ' BTclyn, N. Y.

NOSINIŲ KLOSTYTOJ A 
patyrusi, pastoviam durtai su geru 
attygtataiu, malonios durta sąlygos, 
tvarte priedai. Kreiptis:

Brooklyn Handkerchief Co. 
62 Scheneettdy Avė., Brooklyn, N. Y.

RESTORANO MERGAITE

darbas pastovus, atlyginipaas gerus.
Kreiptis:
BLUE EAGLE TAVERN

858 demonre Avė. Brooklyn, N. Y.
TeL TA 7-9942

VIRMA. taip pat KAMBAERINB-PA- 
DAVEJA. Turi būti patyrusi. Darbas 
užmiestyje sezono metu nedidelėje šei
moje. Gyvenama kartu. Duodamas 
kambarys, maistas ir alga. Kreiptis: 

138 95th Street, N.Y.C. 
TeL AT 9-8216

FINGERWAVER - MAN1CUIUST 
" Patyrusi. Darbas pastovus. Geras 
atlyginimas. Pirmadieniais nebedirba
ma. Malonios darbo sąlygos- Kreiptis: 

BEAUTY BOX
186 Underhill Ave^ Brooklyn, N. Y.

LENKEJOS (WINDERS)
prie Foster mašinų, patyrusios, ga

balinis darbas, geras atlyginimas, 
malonios darbo sąlygos. Kreiptis:

ACE YARN WTNDING CO.
i9 Clifton Place, , BTdyn, N. Y.

Tel. NE 8-5166

DAfcBININKfiS
Merrow mašinų. Darbas pasto- 

Geras atlyginimas. Malonios 
darbo sąlygos. Kreiptis: _

Jęd Rose Knitting Mill 
2032 Bergen St. Brooklyn, N. Y.

Tel. DI 5-6184

MACHINISTS 
MBLLNG HAND8 
na BOBER 

Jeb order work 
Steady work, Geed pay. 

Nice working conditions 
, Menat Vernen 8-5552

PARDODAMA VAISTŲ 
GAMYBOS ĮMONE

Parduodama garsi vaistų gamybos 
įmonė, plačiai žinoma pasaulyje. Grei

tam pirkėjui auksinė proga ir lai
minga ateitis kaip sapnas. Galima bū
ti ir dalininku (partneriu — vyrui ar
ba moteriai. Informacijos aeikalu 
tuojau ra*yti:

DEKEN78 PRODUCTS
P. O. Bos 666, Neirarit, N. J

£ Lithnanian
j Furniture Co.

SO 8-4618
INSJRED and BONDKD

& Onos
^tephen^JZde«Ji\

Kreiptis:

MIDWOOD HOSPITAL
19 Wtatkrep 8L, Breekiyn

NEW KNirTING MILL with most 
jnodern machinery , want 
SINGER OPEBATDRS3KNFTTEKS 

MARGO KNiTTING MILLS
1 Wyckoff Avė. at Jefterson St. Sta* 
tion, Canarsie Line, Entrance through 
parking place, Jefferson :>t. 3rd floor. 
Be sure you apply at MARGO.

GL <-6872

REAL ESTATE

CONEY ISIAND
Brick furnished room hoųse near 
ocean; fully rented, nesvly r> 
modelled, 1 room & kitch’nette, 
and 2 rm 8c iriteh eito; nevz oil 

'burner, new spn.tkler system, 
brass plumbing, r.e# roof. Ali 
year round; no nrortgage, 4 rm 
bungalow vacant for ūse of 
buyer. Sacrifice, leavmg N. Y.
Isadore Yaged, 2841 Wert 28 St.

TeL2 Coney ta <-4947

Užsisakykite I
•arbimnką dar šiandien

I GERIAUSIA VIETA GEGUŽINĖMS
i IR PARENGIMAMS
| , PONO ROŽkNO FARMOJE, RAYNH/ST, MASS^
S prie gražaus ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetai- 
% nė dviejų aukštą, tinkamiausia piknikams, vestuvėms, ir kitokioms 

iškilmėms. Galima išsinuomoti arba užsisakyti su visu patamavi-
S mu. Lietuvių parengimams geriausia vieta. Dėl sąlygų kreipkitės j:

MB. F. BOŽtNAS, 488 No. Main St, Raynham, Mass. 
Tifonas TO 2-3716-

STONY BRQOK LODGE
Pr. Lapienes vasarviete

turi kambarius atostogoms kiekvienam prieinamomis kai
nomis. Atskirose vilose išnuomojami kambariai norintiems 
patiems šeiminmkautl Miškas ir salė tinka vasaros pra
mogoms. Arti jūra.

Visą šį sezoną vasarvietėj vyksta mūsų dailininkų A. 
Galdiko, V. K. Jonyno, Vyt. ir Aidos. Kašubų, P. Kiaulė 
P. Lapės ir R Viesulo rinktinių kūrinių paroda..Nėra įžs 
gos. Visi kviefiamt

Susisiekimas automobiliais 25A keliu ir Long Island 
traukiniais Į Stonny Brook. Rezervacijos raštu.

Adresas: MBS. LAPE, STONY BROOK, L. L, N . Y 
TeJef. Stoay Brook 7-6M6

. Lietuvis Advokatas
( n R A G 9 N AS >

Tel 8^8-9794

Lietuvių apecalistų -collisfon ir auto taisymo d-<4 
BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED 

COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFINISH1NG

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

parengimams, susirin 
kimams, etc.

Brooktya 8, N. Y.
TeL APptegate 7-7083

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

TeL EVergreen 4-8802
Lietuviška duona — geriausia 

duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
ekonj. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
aiaL Išvežtajame I krautuves »• 
privačius namus

<

Varduodami namai
Ridgeuroode — 4,
East New Yorke — 3,
Wbodhavene —5,

Ozone Park — 3,
Jamaica — 3,

Sekantys namai yra pradedant 
vienai, baigiant devynioms šei
moms; kaikurios iš jų yra su 
krautuvėms bei bizniais. Plates
nes informacijas gauti pas:

J. VASTONAS
166-97 L&erty Avė.

TeL VIrginfai 8-2289

ABRAMS DRESS SHOP 
228 Broadway, Brooklyn, N. 

telef. EV 8-6656
Vasarinis išpardavimas
Paltai, eilutės, “toppers". Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 geriausių 
100% vilnos medžiagų ir “pood- 
le” didmenų prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas ir medvilnė 
naujausio stiliaus pifeia kaina. 
Laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu ir gausit 10% nuolai
dos. Mes kalbame lietuviškai.

TeLEV 8-6666

JOHN DERUHA, M. D.
' Apžiūrėjimas ir kraujo 3 doL Priėhūmo valandos 10-2 ir 4-9. J

baigęs Europoje <
... NEW YORK Cm i

i Į Virš Lexingtnn Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ' 
Įi H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. ,

1

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EttMER — PORK STORES
Geroszr6aies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

j ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
<9-38 Myrtle Avė.

Glendate, N. Y.

136-58 Rooaevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

88-38 Ferest Avenue 
Ridgevood. N. Y.

<6-04 Woedslde Avenue 
TCoodside, N. Y.

MAIN STORE 
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

i PARDUODAM NAMUS |
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius ' 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS
' ' REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

NEW YORK

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armak^uskas)

Graborius-Balsamnotojas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5943

Matthew P. Ballas
/ (BJELIAUŠKAS)
FUNERAL HOME 
M. P. Ballas f— Direktorius

Aib. Baltrūnas—Balton 
Reikalų Vedėja*

660 Granti Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

ŠALINSKAS
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.
l>rie*'Forest Parkway Station>

Woodhayen, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci
ja.

Tel. VIrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graboriusbalsamnoto jas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

185-24 Horace Hardtng Blvd 
Fresh Meadoav, Flushing

219-17 Jamaica Avenue 
Oueens Village, N. Y.

178 Rockaway Avenue 
VaUey Stream, N. Y.

4380 White Pfains Roto 
Brau, N. Y.

19 Wert Port Boto 
WMte Platai, N. Y.

BOSTON, MASS.

S. Baracevičhis ir Sumiš 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEB8TEB AVĖ. 
Cimbrldge, Mass. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Dtrrtrtorius 

i? Kalsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TB 8-8434

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mass.
D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 

Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC 

Tel. SO 8-9315 
SOuth Boston 8-2699

Kvepiančio Dzingelio 
šaknis turi ‘ padavimų 

p senovės, kad Drin
gelis buvo vartojamas 
nuo išpūtimų, dusinimo, 
troškulio, neatgavimi 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus, dieglių ir skaus

mingu mėnesinių; uždegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir patį ligonį, 
suskutus šaknis darytis arbatą ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti į taba
ką — rūkysi ir džiaugriesi maloriiu 
kvepėjimu. Svaras Dzingelio $3.00; 
kvoteris svaro $1.00. *

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY

SOUTH BOSTON 27, MASS.
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joje. Misa Bmnrier—laikraMiti korespondentė, fotografė.

Jis

LDS CENTRO VALDYBA

J.

s

Cukraus fabrikas Domino, 
kuriame dirba daug lietuvių, 

šią vasarą turi nemažai darbo.

Mt. Washington. bankas,
kuriame tarnauja M. Venys, 

praeitą savaitę atšventė 60 
metų jubiliejų.

su-
su-

RAMIAM POILSIUI ATOSTOGAS PRALEISTI atvykite j : 
BCTACSKV CK], kuria yra knlmoae tik 3 valandų kelio atstume • 

New Torko mieato. Sveikas orą*, namie gaminant** maistas, į

Darbininko redaktorius --
S. Sužiedėlis nuo liepos 4 d. 

išvyksta dviems savaitėms ato
stogų pas šeimą. Atostogų me
tu jj pavaduos P. Jurkų-.

Dariaus posto legionieriai
liepos 4 d. dalyvaus parapijos 

bažnyčioje pamaldose 9 vai. ry
to.

Kun. Stanevičius,
paviešėjęs kurj laiką So. Bos

tone, per New York ir Dbtroit 
išvyko į .savo gyvenamą vielą 
— Chicago.

Kun. J. Žuromskis
kuris buvo Marianapoly sų 

altoriaus tarnais.' ligi ketvirtį- 
ižona-

( Juozas Trinka,
iš So. Bostono kilęs jaunuo

lis, baigė Epwoart, Iowa, kur
sus ir tęs studijas Techny, III., 
seminarijoj. ’ .

Tarp įvairiausiu .pramogų čia rasite Ba1n-.intona, gnl.'-sim 
vaikšičoti gražiame pušyne, pamėtyki pasaga ai ha g«’r--tis iclevizna 
bei gardžiuotis užkandžiais.

Už kelių žingsnių Svarus upelis atsivėsinimui ir greit n :tor'.obiliu 
pasiekiamas geras pamarys. Sėkfiiartli'n'lais parūpintas susisiekimas 
bažnyčion.

Kadangi visų norinčių neįmanoma sutalpinti tuo pnt Luku, tai sie
los rezervavimas.turi būti susitartas j inksto. „alkas įkaitomas 
nuo Seitadienio popiečio ligi kito 4e<ta<1ienio vidurdienio Savaitines 
mokestis 130. Vietų užsisakyti telefonu: Torrington tHkVS :ub;i rašant:

vasarvietėje-, savaitėm į New Yorko valsty
bę dalyvauti kariuomenes ma
nevruose.

DARBININKAS
N£W
NMMTONOSL

visų draugijų valdybos turė
jo pasitarimą parapijos būsimo 
pikniko reikalais. Piknikas ;- 
vyks liepos 12 d. National Hali 
and Park, Woodside, 38 Avė. Ir 
65 st. kampas, Brooklyne. Pa
sitarime sudarytos atskiros ko
misijos, kurios tvarkys įvairius 
pikniko reikalus. Taip pat nu
matyti kandidatai į parapijos

ALRK Federacijos
New Yorko apskr. susirinki

mas, įvykęs penktadienį, bir
želio 26 d. 8 vai. v., Apreiški
mo parap. mokykloje svarstė 
Kaimo Arkivyskupo Metropoli
to J. Skvirecko 80 metų sukak
ties minėjimo reikalą. Pavesta 
Federacijos valdybai sudaryti 
komisiją minėjimui suruošti. 
Minėjimo datą nustatys komi
tetas. Tą dieną turėtų būti vi
sose lietuvių bažnyčiose pamal
dos Arkivyskupo intencija, po 
pamaldų jubiliato garbei aka
demija.

Agr. Balys Vitkus
iš Brocktono, kur yra Nukr. 

J. Seserų vienuolyno ūkio tvar
kytojas, sekmadienį lankėsi 
New Yorke ir svečiavosi pas 
pulk. Joną Šlepetį.

Vasaros stovyklon
Kennebunk Port, Me., praė- kėsintųsi tą turtą nu 

naudoti lietuviams sve 
interesams.

Balfo valdyba, pas 
Amerikos Lietuvių ndruc- 
menės LOK valdybos atstovus, 
bendrame posėdyje nuodugniai 
išnagrir.ėjusi pasirodžiusius į- 
vairius tuo reikalu spaudoje 
straipsnius ir susijusias su tų

5*

DARBININKAS

Vasario 16 gimnazija ir Baltas

Pelningiausias parengimas
praeitą sezonų, tur būt, buvo 

Nukryžiuotojo Jėzaus seserims 
paremti surengtas vakaras, ku
ris davė $620 pelne. Rengėjais 
buvo V. Valatka, Stakučiai ir

Saugokite valkus
Kelių inspekcija praneša, 

kad pernai liepos ir rugpjūčio 
mėn. Mass. valstybės keliuose 
buvo Užmušta 13 vaikų ir su
žeista 2,383; suaugusiųjų už
mušta 74 ir sužeista 9,742. Tė
vai raginami savo vaikus, ypač 
tais vasaros mėnesiais, kai 
daugiausia pasitaiko nelaimin
gų atsitikimų su automobiliais, 
labiausiai saugoti.

Amerikos ir Kanados lietu
viai labai sielojas gimnazijos 
išlaikymu ir drąsiai galima 
tvirtinti, kad mažiausia 80 
proc. visų aukų gimnazijai atei
na iš Amerikos ir Kanados.

Iš Amerikos lietuvių spaudos 
patirta, kad PLB Vokietijos k°s 
Krašto valdyba užpirko Huet- 
tenfelde namus, į kuriuos nu
mato perkelti Vasario 16 Die
nos gimnaziją. Anot Krašto 
valdybos pranešimų spaudai, 
kainuos vįrš $75,000.00. Nea
bejotinai tų namų išp’.rkimo 
našta ir būtinas jų remontas 
daugiausia kris, ant Ameri- 
rikos ir Kanados lietuvių pe 
čių.

Tačiau tai yra didelis ob
jektas, kurio išmokėjimas, o 
vėliau tos nuosavybės išlaiky
mas kelia daug rimtų ir kom- 
plikuotų problemų. Investuo- 
jadfKapitalą, Amerikos ir Ka
nados lietuviai norėtų gauti 
tvirtų užtikrinimų, kad nuosa
vybė pirkta Vasario 16 Dienos 
Gimnazijai, kad ji tarnaus tik 
lietuviškiems, reikalams ir atei
tyje tas turtas nepateks į sve
timas rankas. Aukotojams šia
pus vandenyno rūpi, kad jų 
aukos būtų persiunčiamos pa
čiu palankiausiu kursu. Taip 
pat jiems rūpi rasti 
fermą ir būdus užtikrini sau 
teisę ginti investuotą į tą turtą 
kapitalą, jeigu ateityje kas nors 

inti ar 
imiems

namų pirkimu problemas, pri
ėjo išvados, kad Vasario 16 
Dienos gimnazijos šelpimas pa
sidarė specifinė ir ilgalaikio 
pobūdžio problema ir dėl to 
reiktų steigti specialų komitetą 
Amerikoje iš ei-i

kuris rūpintųsi 
aukščiau minėtais gimnazijos 
šelpimo reikalais.

Toks komitetas galės įsis
teigti, jeigu Balto- vyriausias 
organas — direktorių taryba ir 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės L. O. Komitetas tuo 
reikalu teigiamai pasisakys.

Ralfo Centras

Birželio mėn. Karys jau pa
sirodė. Turinyje randame: A. 
Merkelis — Lemtingasis birže
lis; pulk. Itn. M. Karaša —šau
lių sąjungos sukaktuvinis bir
želis; kpt. Sim. Urbonas—Siau
bo dienos ir naktis Žeimenos 
pakrantėse; Petr. Tarvydas— 
Priešo propagandos visuotinas 
išsiplėtimas; apžvalgų ir kariš
ko gyvenimo skyriai.

ŠEN. JOHN F. KKNNED^ ir Mba Jaefetir' Baovfer .ugvėj® mfn.

Kun. A. Jurgelaitis V 
pavadavo paskutines dvi die

nas kun. J. Zuromškį altoriaus 
tarnų stovykloj. Nūo birželio 
30 d. kun. Jurgelaitis savo vy
resnybės skiriamas išvyksta i 
parapijų New Jersey valstybėj 
dirbti vieną mėnesį pastoraci
jos darbą.

Dr. St. Mikalonis,
gabus jaunas chirurgas, Tuft 

Kolegijos chirurgijos instruk
torius, pašauktas į Amerikos 
karo laivyną dviems metams 
karinei tarnybai atlikti. Tuo 
tarpu jis dirba Chelsea jūrinin
kų ligoninėje. Bostono prie
miestyje.

Lietuviškų plokštelių 
katalogą

išleido “Gabija”. Norintiems 
susipažinti, katalogas siunčia
mas nemokamai. Rašyti: Gabi
ja, 335 Union Avė., Brooklyn, 
11, N. Y.

ŽINIOS.

KL Juozas Paulauskas,
išėjęs nustatytą misionie

riams kursą Dievo žodžio kon
gregacijoj, buvo parvykęs ap-' 
lankyti tėvus ir grįžta tęsti stu
dijas misionierių seminarijoj 
Techny, III.

Rimas Litvena.s 
i baigė Bostono Aukštesnių ą 
i Technikos Mokyklą su geriau

siais pažymėjimais ir Fra nk Ii-z 
no medaliu. Ta proga Boston 
Sunday Post įdėjo jo fotografi
ją ir aprašymą. Jis yra gimęs 
Kaune 1987 m. Jo tėvas buvo 
pradžios mokyklos mokytojas, 
bolševikų visus metus Išlaiky
tas kalėjime. Vėliau su šeima 
pabėgo į vakarus ir gyveno 
Vokietijoj. Dabar gyvena D<»r- 
chester, Mass.

Algimantas Ivaška,
baigęs Bostono Kolegiją, 

kartu gavo ir leitenanto laipsnį, 
nes Išėjo ątsargos karininkams 
skirtą kursą. Už kelių mėnesių 
išvyksta į kariuomenę dve
jiems metams karo tarnybai.

Savo kaltę kitiems primeta
Boston Post atspausdino ne

žinia kieno pakištą pasikalbėji
mą su Brooklino siuvėju Zig
mu Zaviša (Zavis), kuris pats 
ir jo žmona per Gintaro radiją 
ilgai varė komunistinę propa
gandą, kol tas maskvinis radi
jas buvo nutildytas. Nors Z. 
Zavis ir pasisako, kad jis esąs 
pats patenkintas, jog tos valan
dėlės daugiau nebėra, bet vis 
dėlto nusiskundžia, kad Dėdės 
Šamo žemėje jiems geriau bu
vo, kol čia nebuvo DP. Tik jie, 
girdi, griebėsi kritikos. Iš tik
rųjų, kol žmonės nežinojo, ko
kie tie bolševikų darbeliai Lie
tuvoje, galima buvo kitus kvai
linti ir sakyti, kad ten viskas 
“all right”. Bet dabar yra liu
dininkai. Nieko nepadarysi. 
Melui reikėjo užsičiaupti.

Kajetonas -

Šv. Petro ir Povilo D-jos
metinės šv. Mišios už miru

sius ir gyvus narius bus liepos 
5 d. 10 vai. ryto. Nariai pra
šomi susirinkiti 15 minučių 
anksčiau šv. Petro parapijos 
pobažnytinėje salėje, iš kur į 
pamaldas bus einama rikiuo
tėje. Po pietų 1 vai. bųs^pusme- 
tinis susirinkimas 492 E. 7th 
Street. Visi nariai kviečiami 
būtinai dalyvauti.

Rašt. J.' Jaskevičius

John F. Kennedy,
lietuvių gerai pažįstamas 

Massachusetts valst. senatorius 
federaliniame senate, kuris per 
praeitus rinkimus laimėjo prieš 
H. C. Lodge, paskelbė, kad at
einantį rudenį susituoks su 
Jacųueline Lee Bouvier, buvu
sia Washingtono laikraščių re-* 
portere. Senatorius yra kilęs iš 
turtingos airių kilmės šeimos 
ir ligi šiol buvo nevedęs, 
yra 35 m. amžiaus.

Tadas Žilevičius
Brooklyne baigė pirmuoju 

Public School Nr. 10 ir ir gavo 
aukso medalį. Toliau mokysis 
Brooklyno auktesniojoje tech
nikos mokykloje. J ją norėjo į- 
stoti 6000 mokinių, bet mokyk
la konkurso»keliu priima ne
pilną tūkstantį mokinių. Tadas- 
Žilevičius jau išlaikė, konkursi
nius egzaminus.

Pakeliamas mokestis 
pašte siuntimas- į užsienius 

(International Parcel Post) . 
nuo rugpiūčio 1 d. Už pirmąjį 
svarą bus imama 45c., o kitus 
22 c .ir plius dar persiuntimo 
mokestis į atitinkamą kraštą.

Paštas ilgiau dirbs
Brooklyno pašto viršininkas 

Edward- J. Quigley praneša, 
kad nuo liepos 1 d. pašto įstai
gos bus atviros šokiadieniais 
nuo 8 AM iki 6 PM, išskyrus 
šeštadienį nuo 8 AM iki 12 vai. 
vidurdienio. Postai Savings ir 
Bonds bus priimama nuo 9 AM 
iki 5 PM. Registruotus laiškus 
ir pinigų perlaidas (money or- 
ders) priims visas šešias dienas 
nuo 8 AM iki 5 PM. Pagrindi
nė pašto įstaiga (General Post 
Office) dirbs visas 24 valan
das, bet pinigų perlaidos bus 
^primamos tik nuo 8 AM iki 6 
PM.

jusį šeštadienį; birželio 27 d., 
iš Brooklyno išvyko virš 40 
vaikų.- Išvyko autobusu iš 
pranciškonų vienuolyno Brook
lyne. Stovykloje prabus, apie 5 
savaites.

Kun. Dr. J. Starkui, 
paaukojusiam spaudos reika

lams 90 dolerių, reiškiame nuo
širdžią padėką.

“Darbininko” administraci a

Į mergaičių stovyklą
kuri vyksta pas Nek. Prasi

dėjimo seserys Putname, sek
madienį, birželio 28 d. iš New 
Ycrką išvažiavo gražus būre
lis mergaičių praleisti vasaros.

Į skautų stovyklą
kuri vyksta prie Niagaros 

krioklio Kanados pusėje, iš 
Brooklyno išvažiavo nemaža 
jaunimo ir skautų vadų. Sto
vykla tęsis vieną .savaitę.

“Literatūros Lankų”
redaktoriai: Dr. Juozas Gir

nius iš Bostono, Henrikas Na- 
gys iš Montrealio, Kanados, Al
fa Nyka Nyliūnas ir Kazys 
Bradūnas iš Baltimorės sekma
dienį, birželio 28 d., buvo suva
žiavę į New Yorką ir posėdžia
vo žurnalo reikalais.

Pakels mokestį
Kadangi MTA, valdžios 

daryta organiazcija miesto 
sisiekimo reikalams tvarkyti
kasmet suveda biudžetą vis su 
didesniais nuostoliais ir kadan
gi neseniai buvo nutarta pakel
ti visiems tarnautojams atlygi
nimą, numatoma, kad nuo šių 
metų rudens teks mokėti už 
važiavimą 3 arba net ir 5 cen
tus daugiau. Sakoma, kad 
toks pakėlimas būsiąs tik lai
kinis.

ANGELU KARALIENĖS PARAPIJOS

METINIS PIKNIKAS
įvyks

Liepos- Jiily mėn. 12 d

NATIONAL HIALL AND PAR
65-13 Mth AVK, WOODMDE, I* I.

(38 Avė. ir 65th St. kampas)

Dail. K. Žilinskas
ir Dr. Marija Žilinskienė su 

dukra Živile iš Clevelando ke
letą dienų praleido New Yorke 
pas savo bičiuliu

Studentų laužas

50 Cottage St., Norwood, Mass.

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas Richard 

\Cushing, D. D.
Dvasios Vadas

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 W. Sixth Street,' 
So. Boston 27, Mass.

. Pirmininkas
Vincas J. Kudirka
37 Franklin Street. .„ 
Norwood, Mass.

Vice Pirmininkai
Pranas Razvadauskas
5 G Street, So. Boston 27, Mass.
Vladas Paulauskas
575 Lawrence St., Lowell, Mass.

tų skyriaus, įvyko birželio 27 mo įr gj 
d. Pr. Lapienės 
Stony Brooke. Buvo atvykę 
svečių ir iš kitų miestų. Po 
bendros vakarienės miške buvo 
sukurtas laužas, patys studen
tai atliko nedidelę p^gramą, 
kurią pravedė R. Kezys. Vė
liau įvyko šakiai.

Antanas Bockis mirė birže
lio 27 d. Bayonne, N. J. Liko 
nuliūdusi žmona Petronėlė. e

“Naktį Venecijoje”,
John Strausso operetę, ir šie

met stato Jonės Beach teatras. 
Praeitą vakarą buvo įrengtas 
specialus teatras su' sukama 
scena saloje.'Publika sėdi ant 
kranto pastatytame amfiteat
re. Praeitą š vasarą, ten buvo 
pirmą kartą pastatyta ši ctc- 
retė ir ėjo su geru pasisekamu. 
Šiemet pastatymas atnaujintas, 
įvesti nauji patobulinimai ir 
dainininkai. Pastatyme daly
vauja apie 300 žmonių. Vaidi
nimai prasidėjo birželio 25 d. 
ir vyksta kiekvieną vakarą 8:-^ 
30. Iš Times Sq. vyksta specią-' 
lūs autobusai.

vaitę išvyko dviem

Kleb. Pr. VirmausJds
reiškia užuojautą dviem ar

timom šeimom; kurių artimieji 
neseniai mirė. Užuojauta reiš
kiama a.a. Zigmanto Baubos iš 
Lavvrence, Mass., ir a.a. Juozo 
Vaičiūno iš Cicero, DI. šei
moms.

Sekretorius
Antanas F. Kneižys
50 Cottage Street, 
Norwood, Mass.

Finansų Sekretorius 
Antanas Pell 
32 Wilder Street,

TeL SO 8-2150
SAV-ON KOOFING CO. 

409 W. Broadway 
Sogth Ro<itnnr Mass.

M

Brockton 68, Mass.
Iždininkė

Blanche Cunys 
409 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.
Nell Meškūnas

Revizijos Komisija 
Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir" Sienas

Geriausiais “Bird" Kompanija >s
Apkainavimas Dykai

(Free Estimat'*)
Ringeliais

PARDUODAMA
virtuvėj, miegamojo ir saliono—J 
visps apstatymas (sėt). Kreipi | 
tis į Eleną Žukauskienę, 199 
N. 6th SL, Brooklyn, N. Y. 
Telef. EVergreen 4-6886. 
Skambinti telefonu tiktai nuo 
5:45 po pietų.

Lietuviu Radio Draugijos Programos

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bengomii transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 

naujienos, muzika.

3. P. CTNKUS AD JĖZA VITAS 
Marikei Dtr. 4

BROOKLTN 11, N. T.
3. VALAKAS

R. F. D. 1. Mt Rood, Teningtoat, Coan.




