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DARBININKAS Trijų didžiųjų konferencija 
Londone buvo išblokšta iš pa
grindinio rūpesčio. Lyg koks 
nematomas režisierius pakišo 
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 

straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira-

— Triestą, Izraelio painiavas 
su arabais. Lyg tik tam, kad 
galėtų kuo mažiau dėmesio 
skirti anam pagrindiniam rū
pesčiui — santykiams su So
vietais.

Ir tikrai toje srityje naujo 
nepasisekė nieko sugalvoti, 
kaip tik priimti dalį to, ką 
Churchillis jau saliai siūlė— 
garantijas ir nepuolimo paktą 
su Sovietais, kuriuos Churchil
lis buvo skelbęs ‘rytų Locarno1 
vardu gegužės 11 dienos kal
boje.

chillis išeina iš Europos nuo
taikų: norime gyventi, gyven
ti dabar, o visi kiti tegul sau 
žinosi.. Tad Churchillis ir nori 
duoti to gyvenimo bent trum
pam laikui. Buvęs karo did
vyris nori būti taikos did
vyriu. Jis samprotauja, kad 
garantijos galėtų dabar išimti 
iš Sovietų nevalios Vokietiją ir 
Austriją; daugiau ne, net Len
kijos. Bet Vokietija ir Austri
ja, įjungtos j vakarus, duotų 
jau daugiau saugumo Vaka-

rantijos kvepia. “Net garanti
jos Sovietų Sąjungos nuosa
voms sienoms apimtų sritis, 
kurių Amerika nepripažįsta 
Maskvai. Tai Estija, Latvija ir 
Lietuva •— kraštai, kuriuos 
Sovietų Rusija pagrobė antrojo 
karo pradžioj,” konkrečiai sa
ko “U. S, N. o. W. Report”. 
Šveicarų “Die Weltwoche” tik
sliai pažymėjo, kad “reakcijos 
į Churchillio rytų Locarno siū
lymą parodė, jog Washingto- 
nas ir plati amerikiečių vie-

lyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimu turini 
Ir kalba redakcija neatsako.

tankai vėl susirūpinę savo sienom
Lenkai prieš antrąjį Didįjį karą buvo pradėję leisti seriją 

dailių ir lengvai paskaitomų knygų bendra antrašte: Cuda Pols- 
kie - Lenkijos Stebuklai. Kas Lenkiją geriau pažino, tam krito į 
akį, kad tie Lenkijos “stebuklai” visi gulėjo valstybės pakraš
čiuose: Vilniaus krašte, Ukrainoje, Vokietijos pasieny. Nežinia, 
ar tikra, bet, sako, ir J. Pilsudskis tai pastebėjęs viena proga ir 
pasakęs: “Lenkija yra panaši į riestainį, kurio visas gardumas 
yra iš krašto.”

Kai teko būti Varšuvoje ir Krokuvoje, vokiečiams tik ką 
Lenkiją parbloškus, žmonės jautėsi labai priblokšti—ir ne tiek 
paties karo, kiek Lenkijos politikos. Daugumui atrodė, kad ne
laimę užtraukė valdymas nelenkiškų sričių, kaip dalies Lietuvos 
bei Ukrainos, ir kad su mažumom buvo neteisingai elgtasi. Gir
di. mus ir užklupo nelaimė, jau anksčiau buvome užklupę savo 
kaimynus. Drauge galėjome laikytis. Jei kas padėtį atstatytų, 
atiduotum kas kam priklauso, pasiliktum tik prie savo žemių.

Kalbėjo taip katastrofos priblokštas lenkas, kai ta karo ka
tastrofa dar nebuvo plačiau išsiskėtusi. Bet juo karas labiau 
žiaurėjo, juo labiau keitėsi žmonių nuomonės. Lenkai persiorien
tavo: gali kiti daug imti, kodėl mes turime atsilikti? Ir taip at
gijo seni siekimai pakraščių — tų “Lenkijos stebuklų,” kuriuos 
paskutinis karas ypač padidino vakaruose. Vakarinės Lenkijos 
sienos nušoko nuo Vislos iki Oderio. Tai buvo laikinai padaryta 
dėl Sovietų Sąjungos užsispyrimo, bet norima tai įamžinti kaip 
tikrą sieną. Iš antros pusės neatsisakoma ir to, kas iki 1939 me
tų valdyta kaip “Lenkijos stebuklai” rytuose. Vienur remiamasi 
prieškarinėm sienom, kitur pokarinėm. Kaip geriau išeina.

Prisiminėme tai dėl to, kad paskutiniu laiku beveik visa len
kų emigracinė spauda, — apie bolševikinę anapus geležinės 
sienos nėra ir kalbos,, — yra labai nepatenkinta vakarų Vokieti
jos kanclerio Dr. K. Adenauerio laimėjimu ir jo pareiškimais, 
kad į rytinę Vokietiją įeina ir sritys anapus Oderio. Tokie Ade
nauerio pareiškimai gretinami su Hitlerio ekspansija.

Čia yra vienas įdomus reiškinys, vertins 
ne politiškai: tai nenuoseklumas. Vakaruose 
gumentu. kad jų giminės kitados siekė net to’. 
Tai jų žemės, tik vėliau vokiečių apgyventos, 
jie tą argumentą apsuka: tai esą žemės, kuriose .enka: gyvi 
Kad ten ne jie kitados gyveno ir kad visą laiką jų procentas 
nebuvo toks didelis kaip vakaruose vokiečių, tai išleidžia iš a

Taip ir pasikaro, kad užsie 
pamokyta, pali

GARANTUOS PRAKTIŠKAI 
REIŠKIA

Sovietų Sąjungai jos terito
rinės padėties, sienų pripažini
mą. Pavergtajam Europos da
liai jos reiškia jos palikimą 
Sovietams. Laisvajai Europos 
daliai jos reiškia laikinį nusi
raminimą. Visai Europai reiš
kia europinės vienybės laido
jimą vardan laisvosios jos pu
sės. O Amerikai jos reiškia vi
so jos idealistinės politikos 
dangoraižio griuvimą, šveicarų 
dienraštis ‘Die Tat”, nevynio
damas į vatą, pasako:

“Churchillio Rytų Locarno 
mintis neabejotinai yra pavo
jingiausia, nes ji, ners ir labai 
neaiškiais pasakymais, reiškia 
principinį teritorinį pripažini
mą... Praktiškai angliškoji 
mintis visiškai siekia, kad Va
karai pripažintų dabartinį sta
tus quo rytų Europoje. Taigi 
siekia legalizuoti tai, ką Sovie
tai pagrobė priešingai tarptau
tinei teisei... Garantijų siūly
mas lemia rytu ir vidurio Eu
ropos likimą.”

rams išvengti sovietinio karo. 
O gal paskiau kitas kąsnis bū
tų galima atgauti... Adenaueris 
anksčiau pritarė šitai politikai. 
Suprantama, Vokietijos intere
su tokiu būdu išgelbstimas.. 
Pritarė ir Prancūzija, nes iš
vengiama reikalo tada ginkluo
ti Vokietiją. Tačiau Londono 
konferencijos metu Adenaueris 
buvęs santūrus garantijų at
žvilgiu. Esą nepatogus laikas, 
nes kalbos dėl garantijų vėl 
duos pagrindo Prancūzijai ne
tvirtinti sutarčių ir Vokietijos 
neįjungti į Europos bendruo
menę, 
stebi,
sienų praktiškai 
tiems vakariečiams 
prancūzai norėtų, kad garan
tuotos būtų Oderio Neisses sie
nos. vokiečių teis nepatenkintų.

lig šiol galvojo A- 
žino, kuo tokios ga-

“New York Times” pa- 
kad ir dėl garantuojamų 

sunitu pa- 
susitarti:

šoji opinija nėra palanki to
kiam paktui.” Visa Europos 
spauda plačiai priminė šen. 
Knovvland pareiškimą, kad ne
gali būti kalbos apie nepuoli
mo paktą, kol Sovietai nesu
tiks leisti laisvų rinkimų sa
telitiniuose ir Baltijos kraštuo
se.

Tačiau tas pats laikraštis 
pažymi:

“Nėra jokios abejonės, kad 
šitas noras (laisvi rinkimai. 
Red.) tuo tarpu neįvykdomas. 
Iš čia eina pati didžioji blogy
bė: kai Amerika leidžia sau 
norėti daugiau, nei tam tikru 
laiku įmanoma įvykdyti; kai 
į savo politinius rūpesčius Į- 
traukia vargą poros šimtų mi
lijonų žmonių, kurie yra So
vietų pavergti, tai Ameriką 
tuojau įtaria karo bei agresijos 
užmačiomis.”

Vadinas, įtar

tai, bet ir patys europiečiai, 
kurių idealas — ramiai tūno
ti, nors ir ant tirpstančio le
do. Iš kitos pusės anot laikra
ščio, “daugelis amerikiečių to
kiose politinėse derybose ir su
tartyse su velniu mato morali
nį išdavimą.”

Stevensonas po savo kelio
nės per pasaulį kaip tik ir a- 
liarmavo prezidentą Eisenho- 
werį, kad Amerikos prestižas 
pasaulyje krintąs; kad Azijoj 
ir Europoj baidomasi, jog A- 
merika norinti primesti pa
sauliui savo gyvenimo būdą, 
pradedanti “amerikonizmo 
-'kryžiaus karą”; kad Amerika 
siekianti imperializmo, karo: 
kad vienintelė priemonė atimti 
bet kokį pagrindą tiems gan
dams ir baimėms tai pasiūlyti 
nepuoliko paktą ir garantijas. 
Vadinas, kaip nors reikia artė
ti prie europinio galvojimo.

Šitoks balsas pastato ameri
kiečiams dramatišką pasirin
kimą :

remiasi ar-

o politika, nors 
arba tiksliau saka

Pasirašydami nepuo.imo pas
tą su Maskva. Vakarai įsipa
reigotų Sovietų nepulti. įsipa
reigotų ir Sovietai tuo pačiu 
nepulti Vakaru. O to labiau
siai Vakarai ir nori. Tačiau jei 
kas tiki, kad Sovietų pažadai 
turės kokios vertės, tam “Ga- 
zette de Lausanne” pasako:

“Euroooie. kas naujųjų laikų 
istoriją pažįsta, mano, kad 
tokios rūšies paktai tegali tu
rėti tiek pat vertės, kaip tie, 
kurines Maskva buvo pasira
šiusi su Estija, Latvija, Lietu
va, Suomija, Lenkija.”

Taigi garantijų praktinė 
vertė suorar.tama. Tačiau kam

Sovie-

PETICIJA PREZIDENTUI. Buvęs JAV prezidentas Ilcoveris >r Or 
200 žymių amerikiečių prez. D. Eisenhoweriui įteikė petici ja neįsileisti 

Kinijos j JT. Iš kairės i dešinę : Ch
retorini!iTT-ir- fcgrflmiiririC1linnesota; J. C. Grew. buvęs

tik savaveidė:
k^gjg^s^PRMetirba ko aš nuimi. 14'Malsrir"^ N t'
ma, tokios saviginos argumentai yra silpni. Jie tik tada galioja. R ANTĮ JŲ SKIRIA EUROPOS 
kai yra jėga. Bet jėga veda ne į teisingą klausimo sprendimą, o POLITIKĄ NUO AMERIKOS.
į naują karą. Siūlydamas garantijas. Chur- ambasadorius Japonijai.

IŠSIŽADĖTI VIENYBĖS AR 
IŠSIŽADĖTI SAVĘS?

Stevensono ir ne vieno jam 
pritariančio mintys duoda pa
grindo manyti, kad vieningas 
amerikiečių nusistatymas už
sienio politikos klausimais ima 
svyruoti. Atsiranda tvirtų šulų, 
kurie ima klibėti, šitas klibėsi
mas negali neatsiliepti ir prak
tinei Amerikos politikai.

Tai rodė ir Londono konfe
rencija. Dul’.es jau negalėjo 
ten visai atsispirti Churchillio 
idėjai. Bet jis padarė tiek, kad 
garantijos ir pakto žodis ne
būtų garsiai ištartas, nes tai 
reikštų vieša’i pasakytą politi
kos lū-i. Ju-k tiktai ne visai pa
togų butų derinti garantijas 
Sovietų sienoms su tuo. ką 
“Die Tat” primena — kad 
“Dulles savo laiku įvairiais pa
reiškimais Baltijos kraštų 
atstovams užtikrino, jog teisė 
i laisvę ir nepriklausomybę .re
ga.i būti prievarta at.mta .r 
kad šitos tautos gari tikėtis, 
mg Amerika jų neprikiause- 
mvbės panaikinimo niekada 
nepripažins.”'

Europinėje spaudoje po Lon
dono konferencijos buvo paro- 
dvta džiaugsmo, kad Duries 
oarodęs daug supratimo euro
piniams politikams ir Europos 
reikalams. Džiaugėsi konferen-

ir pn hr
Tik neaišku, ar jis džiaugėsi 

tuo. kad jis priartėjo kiek

prie europinių reikalų suprati-. 
mo ir jų nusistatymo, ar tuo 
kad jis išvengė didžiojo gun
dymo ištarti žodi, kuris prak
tiškai turėtų išduoti ligšioli
nius Amerikos politikos prin
cipus — teisę, teisingumą ir 
laisvę.
Šveicarų laikraštis "N. Zueri- 

cher Zeitung” pastebi, kad

AMERIKOS VISI ’OMENĖ 
TUO REIKALU BUDRI
Girdi, "politiškai veiklios et

ninės grupės stengiasi apsau
goti politikus nuo tokių pagun
dų”. Tačiau tenka pridurti, 
kad tuo su.urūpinusios ne tik 
“etninės grupės”.. Prieš porą 
savaičių buvo paskelbta žinu
tė, kad buvęs prezidentas Hoo- 
veris ir kiti įžymūs amerikie
čiai,- ir demokratai ir respub
likonai, kreipėsi memorandu
mu į prezidentą Eisenhovverį, 
kad Amerika nesutiktų priim
ti į Jungtines Tautas komunis
tinės Kinijos. Tai tos pačios 
politikos klausimas kaip ir ga
rantijos. Tokia žinia rodo, kad 
esama tokio pavojaus; kad e- 
sama tarp amerikiečių minties 
suskilimo ir kad esama iš ki
tos pusės visuomenėje budėji
mo, kuris turi apsaugoti A- 
merikos politiką nuo gundy
mo.

L' juo daugiau visuomenė 
budės, juo lengviau bus pačiai 
vyriausybei apsisaugoti nuo 
pagundos, kuri nuvestų Ame
riką gal būt į laikinę vienybę 
su Europa tam, kad abidvi nu
vestų paskui į pražūtį.

J. B.

KAS KALTAS DĖL 
ATSIVERTIMŲ

Anglijoje paaštrėjo kova 
tarp anglikonų ir katalikų baž
nyčių ryšium su pagausėjusiais 
perėjimais į Kat. Bažnyčią. 
Anglikonai išleido brošiūrą, 
kurioje kaltino, kad katalikų 
bažnyčia esanti totaiistinė, kad 
ji medžiojanti sau narius iš ki
tų tikėjimų. Brošiūrą reko
mendavo savo tikintiesiems 
net Canterbury anglikhnų arki
vyskupas Fisher.

Žinomasis jėzuitas J. Chris- 
tie neliko be atsakymo. Jis 
paskelbė, kad katalikų Bažny
čiai nereikia sielų medžioti. Jas 
atveja į katalikų Bažnyčią dau
giausia komunistuojantieji ir 
netikintieji dvasininkai. Kas 
stebėjo atsivertimų eigą —sako 
Christie — patyrė, kad jų pa
sitaiko ne tiek dėl katalikų 
Bažnyčios pastangų ju«s Rtver- 

jie mato anglikonų bažnyčio
je.

 LEGIONININKAS N.N. 

TAIP, KAPITONE!
Nuotrupos iš prancūzu svetimšaliu legiono

Aš žinau, kad tų dviejų rai
džių mano pasui neužtenka. 
Deja, jo negaliu jums rodyti: 
tai man užginta. Antra, aš 
esu žmogus be savo vardo ir 
pavardės, kaip kiekvienas le
gionininkas. ar bent dažnas le
gionininkas, kuris tarnauja po 
prancūziška vėliava. Jei savąją 
pavardę ir pasakyčiau, dabar
tinę, nepatikėtumėte, jog esu 
lietuvis. O aną. su kuria vaik
ščiojau Kauno gatvėmis, pa
mirškime. Čia mes visi pamirš
tame. kas anksčiau buvome ir 
kokiai tautai priklausėme: vo
kiečių. rusų, ispanų, italų ar 
lietuvių. Mes priklausome sve
timšalių legionui. Ir tai viskas 
Tiek tegaliu jums pasakyti.

GRAŽUS atrodo mūsų gy
venimas romanuose ir filmuo
se. Koks nors berniūkštis, ku
riam dar tik ūsai kalasi, gali 
susižavėti ir nebeužmigti. Va. 
kad aš ten pakliūčiau! Ir vie
nas kitas pakliūva, slaptai nuo 
tėvų dargi pabėgęs. Kitus atva
ro kitokios bėdos, atveja savo

jo krašto sukrėtimai, užklaidi- 
na nusvylimas gyvenimu. Viso
kių pasitaiko, bet iš jų vieną 
legioną padaro. Ir 
ne tokį gražiai da
žytą. kaip spalvuotuose fil
muose rodo, bet koks yra gy
venime. į kurį ir aš įstrigau.

Lietuviams tas legionininkų 
gyvenimas anksčiau mažai 
buvo žinomas. Užklysdavo gal 
tik vienas kitas pabalda, na
mie ner.usėdėjęs ar kokios ne
laimės iš krašto ištrenktas. 
Paskutinis karas daug mūsų 
IS’vęllKęj *3 
čius iš kanapių, nusviedė i vi
sokius pašalius. Viename iš jų. 
Viduržemių jūros pakrantėje. 
Prancūzijoje, kai kuriuos suvi
jo ir j svetlmšakų legioną. Aš 
tiesia: sakau -— suvijo, nes re- 
‘as kas ria savo noru patenka. 
Nebent koks pramuštagalvis. 
jei kitur kur ualvos nusisukti 
nesuspėjo, čia gafės to malonu
mo patirti iki soties.

Kiekvieną, kurį ištinka ne
malonumas ant Prancūzijos 

sienos, kai ją praeina be paso, 
o vyras yra jaunas, pristato 
policija į gražųjį pamarį. Nica 
vadinamą. Tikriausiai tą var
dą būsite skaitę greta kokio 
turčiaus pavardės, kai jis ke
liauja vasarą pasimaudyti Vi
duržemio jūroje. Ten yra pir
moji svetimšalių legiono sto
tis. toje gražioje Nicoje. Mėly
nųjų Velnių gatvėje. Nežinau, 
iš kur tas vardas kilęs, bet ne 
vienas senas legionininkas, su
tikęs jauniklį, pasako: “Ar ir 
tave čia velnias atnešė?” Tas 
jauniklis kaip tik galėjo eiti 
per sieną. Nesvarbu, kas jis y- 
ra. jei tik atrodo tinkamas ir 
nesipriešina, atsiduria Melsvų
jų Velnių gatvėje. Paskui jį nu
veža j Marselį. į šventojo Ni- 
kalojaus tvirtovę, kur suteka 
būsimieji legionininkai, č i a 
juos apklausia, surašo kas rei
kia ir veža per marias j Afri
ką. j Sidi-Bel-Abbes — jau pa- 

legiono centrą.

BŪSIMA legionininką 
klausinėja patyrę karininkai, 
turį vanago akylumą Pro jų 
ausis nepraeina nei menkas at
sidūsėjimas — žodžiais nepa
sakoma “kasdieninė nuodė
mė.” Jos visos turi būti išpa
žintos. Nežinau, ar kur kitur iš 
žmogaus visas paslaptis taip 
išpurto. kaip iš legionininko 
širdies. Jis turi visa pasakyti, 

nes jam bus visa atleista, kaip 
mirštančiam žmogui. Kandida
tas į legionininkus turi mirti 
pasauliui ir gimti legionui. Jis 
turi būti nuoširdus. atviras 
kaip kūdikis. Joks melo krisle
lis čia neleidžiamas. Paskui 
tai atsilieps. Tai įspėjama klau
sinėjant.

— Kodėl stoji į legioną? — 
tavęs klausia.

— Neturiu kur kitur dėtis.
— atsakai. ?

— Ar tik dėl to?
— Gal ir nevisai, bet....
— Čia negali būti jokių 

"bet". — paaiškina karininkas.
— Kas stoja j legioną, privalo 
visa išpažinti, visa. Supranti’ 
Nesvarbu, kas būtų atsitikę. 
Čia jokių paslapčių nėra.

— Aš girdėjau priešingai: 
žmogaus paslaptys iš čia neiš- 
nešamos. tai jma.v.

— Tai yra visai kitas reika
las. Jos palieka pas mus ir 
griežtai saugomos. Galėsi pasi
rinkti kitą vardą, kokį tik no
rėsi. ir niekas tavęs nepažins 
nei žinos, ką ligi tol darei. Lie
ki nežinomas legionininkas 
kaip trapistas vienuolis. Bet 
prieš tai... Prieš tai ir mes rei
kalaujam visa išsipasakoti. 
Mums tai reikalinga: viena, 
kad žinotume, kas esi: antra, 
kad galėtume ginti, .jei kas už
sipultų. Kas pas mus įstoja, tų 
jau neap’eidžiame. Tačiau ir 

nusikaltėlių nenorime turėt. 
Dėl ko tad stoji i legioną?

Vėl tas pats klausimas. Bet 
paaiškinimai širdies ledus jau 
aptirpdė, o kelio atgal kaip ir 
nėra. Bėgsi iš akių, palaikys 
dar didesniu kriminalistu, ne
gu atrodys iš pasakojimo, gir
dis atsisveria ir pasisako: esu 
nuskriaudęs mergaitę: esu ap
siavęs vieną įstaigos kasą: esu 
pasprukęs iš vagišių bandos, 
kurioje daugiau būti nenoriu: 
esu kitokių politinių įsitikini
mų ir man policija mina ant 
kojų: esu visko bandęs, bet 
niekas nesiseka: susipykau su 
namiškiais. ir neturiu kur 
dingti: gerai užvožiau draugui 
antausį, ir tas apkurto —da
bar ieško iš manęs kompensa
cijos arba, sodins į kalėjimą... 
Susodina čia: žmonės visokias 
savo nuodėmes, kurios pralei
džiamos pro akis. Tiktai patys 
didieji kriminalistai dabar jau 
išjungiami.

Seniau po balta legiono k^ 
pure, čia vadinamu katiliuku, 
galima buvo galvą pakišti ir 
dideliam žmogžudžiui. Policija 
jo negalėjo surasti. Dabar ne4- 
tarptautinė policija susitarė su 
legiono vadovybe, kad “žmoga- 
mušiam prieg’obsties neteiks. 
Bet sena tradicija ir legiono 
"garbė" išsaugoma. Kai pa
slaptys iškratomos, o tarp jų 
pasitaiko ta. kurios policija

ješko po visus miestus, kandi
datas i legionininkus siunčia
mas gceikatos patikrinti. Svei
kata jo. žinoma, būna “neti.-cu- 

“silpna", ‘ik nepasakoma 
_  kūnine ar dvasinė. Vistiek 
~is i legioną nepriimamas. O 
kai išeina už vartų, nueina tie
siai į policijos rankas: jos jau 
laukia prie- vartų. Taigi, kas 
radaro visuomenei didelę 
skriaudą ir nori iššsisukti nuo 
teisingumo, po baltu katiliuku 
pasislėpti negali. Jis pridengia 
tiktai mažuosius nusikaltėlius. 
Bet kas yra “mažas” ir kas 
“didelis" nusikaltimas, gali bū- 
‘i visokių pažiūrų: pagal sąži- 
~e ir įstatymus. Legionas čia 
turi savo matą.

Sveikata tikrinama visų kan
didatų. Ji turi būti geležinė, 
kad :š‘vertų mankštas ir no. 
’aisvę. Taip, tikrą nelaisvę. 
Eas svajojo čia rasiąs laisvę 
• savo įgnidžiams. jei j; 
kada sužav:-o .-co.-c.— pat, a 

nuotykių aprašymas ar 
c:'n*,as. ta: tur: sKaudziai .i,us.-

Drausmė ir “varka čia 
_  ne tėvo ir ne motinos, 

kada pagunda dūrė ; šoną 
i., .-ppaklauy.u čia. brolau. 
>*t-svs:, susiriesdamas. Legio- 
rias. tiesa, respektuoja tavo 
'a>vę. lX"t kapralas, ’-ietuviškai 
—>• ;<kar:n,nk;s. tau .ipa ant. Ka 
nų_______ pirmomis dienomis
daug legionininkų neišlaiko ir 

savo “pašaukimą” pameta. 
Žiūrėk, vienas kitas jau ir su
dejuoja:

— Kapitone, anksčiau nebu
vau sakęs: turiu žmoną ir vai
kus.

— Gerai. Grįžk namo!
Reikalas, žinoma, nemalo

nus, nes paskutinis žodis kari
ninko. kuris klausinėja kandi
datą. visada baigiamas:

— Viską pasakei? Garbės 
žodis!

— Taip, kapitone. Garbės 
žodis!

Dabar tą savo “garbę" rei
kėjo nuvainikuoti: prašytis pa
leidžiamam. nes pasaulyje dar 
liko motina, žmona, vaikai, se
nas tėvas... Gi ten nieko neturi 
likti, ka? legionininką dar 
rištų. Tu susiriši tik su sve
timšalių legionu.

Kad tie ryšiai būtų stiprūs, 
parenkami tik patys stipriausi. 
Apie 40 procentų paprastai af 
sijojama, ėpač ištižę kūnu ar 
dvasia. Dėl to legiono dvasia 
stipri ir narsi. Svetimšalių 
3-jo pulko vėliava yra dau
giausia dekoruota Prancūzijo
je. Ji dalyvauja mūšiuo-e jau 
121 metus. Vyrai eina mirti 
už legioną, ne už Prancūziją. 
Mat. legionas daug ką >Ta pri
glaudęs ir pastatęs ant kojų, 
kai juos jau vedė j kapines 
daug anksčiau....

(b. d.)
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Aidai skiria literatūros premiją
pirmiaūsai ir nepatinka eili

niam žiūrovui. Bet £s pamirš
ta, kad ir Čiurlionis nerealus,

Tačiau nei pats Galdikas nelai
ko tai savo, kūrybos esme. Jis 
save nori išsakyti, kaip tik

aidžiai. Visa tai iškyla prieš 
akis senų bažnyčių bokštais, 
senkapių kryžiais. Sopulingo
sios Motinos koplytėlėmis ir 
čBdŽiai nuliūdusiu Kristumi po 
medžiais. Ne gana to, ta pra-

pamato, ir paJanBa, nes jis y- 
n lyg paties Dievo pastatytas 
cihBptų tobty Magas. Jo kū- 
Kybtatams poMMams labai bū-

grafija, grafo Jdarlborough gy
venimas ir jo laikas (6 tomai, 
pasirodę prieš antrąjį karą). 
Paraše ir apie save grefiią kny
gą *®ty eariy life”.

Rašo jis -savotiškai. Jis turi

Spttką diktofoną, kuris gali 
priimti 48 valandų įkalbėja 
mą. Diktuoja greitai, nes jo 
mfidya bėga šuoliais. Mėgsta 
tuaapą sakini, tvirtą žodi, įhin- 
ties-ajifinnną. Vėliau jo sekre
torė* perrašo, ir jis dar štili-

apfeigyvenę, galejom^^fffiP 
ranka įrašyti į tautos -himną 
žodžius: Iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia. nuostabia melancholija jis ir 

persunkė drobės raštus, dainas

X-. — _ * t* —- .. g *>-Jį *wrywjD*
Juk ir mes patys, effinial 

žnymės, kartais giltam per
gyvename gamtą. Už rudens 
medžių matome ar jaučiame 
kažką daugiau, ne tik spalvas. 
Kartais vakare medžio šakos

Churchillis yra parašęs 27 
knygas. Pirma pasirodė 1898 
m. Būdamas karys, politikos 
vyras (1900 jau jis buvo iš
rinktas į parlamentą), jis da
lyvavo net penkeriuose karuo
se, apie kuriuos ir parašė savo 
atsiminimus. Iš jų didžiausi y- 
rapįrinoję) ir antrojo karo.at-

uncųų 
švedišką 

33,840 dol.). Praei-

litografijos “Be na-
• Dafl. A. Kstabteač daly- . nų’’ ir "Motina su vaiku” iš- 

vauja Brookjyno . “Designer statyti Long Island universite- 
Craftsmen USA” parodoje. Y- to parodoje.

tėvių ašaromis, prakaitu ir 
krauju, iš tikrųjų vaizdžiai by
loja apie tautoje slypinčias 
kūrybines galias. Niekas nesa
ko, kad iš to drėgno dirvų

menininkų, 
visuomenei 
Ki rankas

• Da»L Romas Viesulas da
lyvauja Oakland, Cahf., Oak- 
landArt Gatery parodoje, kur 
išstatė litografiją “Paukščių 
giesmę”.. Litografija padaryta 
pagal liaudies Rainos tematiką 
“Šile gegė tafcavo”. Kiti du 
darbai

didžiausias veikalas — antroj 
karo atsiminimai. Jau išėjo 
penki tomai, greit pasirodysEiliniam žiūrovui, pripratu

siam prie realistinių ar nusal
dintų paveikslų, kur kiekvie
na tikrovės dalelė beveik foto- 
grafiškai nukopijuota, Adomas 
Galdikas yra neįprastas; tokį 
jo paveikslai tiesiog akina kaip 
žaibas. Daugelis papurto galvą 
ir sako: nesuprantu. Kodėl? 
Štai medis, nei šioks nei toks, 
liepsnoja jvariom spalvom; 
žolė, krūmai, net ir vanctao už
lietas degančiu koloritu. Ką 
visa Jai reiškią? Ar negalėtų 
GaldikaMramiai piešti, deda-

riuose nematyti gimtosios ša
lies ' simbolių, lengvai nepasa
kysi, kur glūdi tautinis ele
mentas, nes jis nėra pasveria
mas arba užbrė&amas linija. 
Vienok, pamatęs Galdiko pava
sarį,' sukurtą svetimoje žemė
je, nesunku atpažinti tą kuklų 
takelį kuriuo pats vaikystėje 
bėgiojai Žvelgdamas į rudau, 
matysi tų užslėptųjų lobių di
delę liepsną, apie kurią tau 
šnekėjo seneliai. Čia tuojau pa
jusi tą savo žemės gailesį, sru
venantį raudose, ir lyrizmą, 
plazdenantį liaudies dainelėse. 
Adomas Galdikas, iš gimtosios 
šalies eidamas į tremtį, išsine
šė ne žemės saują, bet gyvą 
Lietuvą, kiek ji . gali tilpti me
nininko sieloje.

Šaukiasi pagalba*, ar mum* 
grūmoja. Jei tai pastebime 
mes, juo labiau" Galdikas, kaip 
menininkas, tai giliau pagauna 
ir sugeba spalvom pa vaizduot.

Lietuvis gamtai visada buvo 
plačiai atsivėręs. Su ilgesiu, 
skausmu" jbr-pergyveno metų

užslėpti Jeigu žmonės sako, 
jog ir medžiaginiai lobiai žemė
je naktimis dega, tai ką be
kalbėti apie dvasinius. Jie daug 
didesne ugnim sušvinta žmo
gaus sieloje žvaigždėtą naktį 
prie Rūpintojėlio, senkapiuose 
.arba.. giesmėj bei dainoje
džiaugsmo ir liūdesio valandą.

Adomas Galdikas, tuojau po 
pirmojo pasaulinio karo grįžęs 
į atsikuriančią Lietuvą, neatsi-

48 puslapių knygą, jeigu ji 
būtų išspausdinta.-Novelių ir 
apysakų rinkinys turi būti ne
mažiau kaip 100 puslapių dy- 
džto spaiis^ntos knygos. Pas
kutinė data kūriniams įteikti 
1954 m. šauto 1 d. Stysti šiuo 
adresu: Ant Vaičiulaitis, 85-64 
144 St, Jamaica 35, N. Y. 
Premijuotą kūrtty Jei jh būtų 
parinkta* iš viešumon dar ne- 
pasirodtiiMty vrifcaty, autorius 
gotiška tyriktyk* tytynl ąptua-

ra išstačiusi glazūrinėje . tapy
boje “Ievą ir žaltį” ir “Mergai
tę su vaisiais”. Šioje parodoje 
norinčių dalyvauti buvo per 
3000 Amerikos 'dailininkų, iš 
jų A. Kašubienė pateko ne tik 
į parodą, bet ir į nį^iąįfinin- 
kų grupę, kuri^darbai ’^ltys 
kilnojami po^Amerikos* di- 
dižiuosius muziejus.

paslapties ir nusilenkė jo 
genialumui.

Sunkiau yra su Adomu Gal
diku. Retas kuris ką nors apie 
jį skaitė, nes šios literatūros 
mums trūksta. Galdiko, kaip 
daugel kitų mūsų : 
niekas arčiau mūšų 
nepristatė, neįdavė 
rakto į jo kūrybos

Betgi galime čia paminėti, 
kad Galdiko kūriniuose rasi
me ir labai realistinių darbų, 
pav., kad ir mergaitės portre-

ity, jįtyiM . yra jo meM ttnite 
tos fenui. Jte ne tik. rinko jo
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Tą Lietuvos praeitį tiktų paly
ginti nUtinfikaMn aruodui,

iš kurio galima semti ir 
semti. Tegul jinai būna tra
giška net iki tokio laipsnio, 
kad tauta atsistotų prieš mir
ties grėsmę, bet ji bus sava ir 
nepaimanoma. Ta praeitis ap
glėbia ir tuos įvyktas, apie ku
riuos betaria žodžio istorija, 
nes ir jie, kaip koks aidas, 
nepajaučiamai plaukia iš vie
nos kartos į kitą. Po praeities 
šydu dūla mūsų protėvių reli
gijos bet mitologijos skeveld
ros, šimtametės kovos su kry-

nes toks esąs fundatoriaus tik
slas. Kitaip, ji nustoja savo 
prasmės ir neskatina literatū
ros augimo.

Niekas neneigia Churchillio 
sugebėjimų politikos srityje, 
bet literatūrai jis yra svetimas. 
Jis esąs tik proginis rašytojas, 
kaip pavadino švedų socialistų 
spauda, tad jo atžymėsimas 
Nobelio literatūros premija e- 
sąs pačios premijos nuvertini
mas. “Laimė”, sako Morgen 
Tidningen”, kad nėra tapybos 
premijos, ji tikrai būtų paskir
ta dailininkui Churchilliui.”

bet niekas jam tokių turtų ne
atnešė kaip jo paties plunksna. rinti atitekti tik rašytojams, 
Už antrojo karo atsiminimus 
jis gavo didžiausią honorarą, 
už kiekvieną žodį jam išėjo po 
1 dol.

Tai ne pirmas kartas, kai 
Nobelio literatūros premija 
paskiriama ne rašytojui. Yra 
anksčiau gavę keli istorikai, 
kurie į savo veikalus sudėjo 
metų metus, dideles studijas, 
sugebėjo pakelti knygų for
mą.

Švedų nuosaiki ir konserva
tyvi spauda džiaugėsi, džiaugė
si ir senieji Akademijos*nariai, 
neš Churchillis savo atsimini-

^tytyMtyfbienė taip pat daly
vauja ir Kitoje keramikos pa
rodoje “New York Society of 
Ceramic Art.” Ten įstatė “Mė
lynuosius arklius.

Jos vieną darbo nuotrauką, 
“Angelo”, kuris buvo savo lai
ku spausdintas New York 
Times, nori įsigyti Briusely, 
Belgijoje ruošiama paroda 
“Art in Modem Interior.”

Naujausiame. “Aidų” . nu- aų rinkinys. skiriamas premi- 
meryje, spalio mėn., paskelti- jai, turi sudaryti nemaniau 32- 
ta, kad" ir šiemet skirs 500 
dol. premiją už premijos ko
misijos geriausiu pripažintu 

Lietuvosgyvenimą, piešė pir- grožinės literatūros veikalą, 
tiątyity ? Męturittus pinigus, Parirefijtoee taisyklėse pažy

mima, kad premija nebus 
skaldoma tarp atskirų autorių. 
Premijos komisija vertins 
1952-1958 m. pasirodžiusius 
vfeŠCKDon grožinės Uteratitaus 
nnntas ir «ms ffwnru parašy
tus, bet dR -tytartfaty sąlygų

muose esąs tikras rašytojas. 
Tačiau jaunieji Akademijos 
nariai buvo kitos nuomonės. 
Nobelio literatūros premija tu-

Švedų Akademija iškRmin- Savo plunksna jis užsidirbo 
gamė posėdyje 1953 m. Nobe- milijonus. Nors' jis politikas, 
<Ho literatūros premiją paskyrė t rašo ir piešia tik laisvu laiku, 
Britanijos ministertai pirmi
ninkui Sir Winston S. Chur
chilliui už jo antrojo pasauli
nio karo atsiminimus. Premi
ja įteiks pats Švedijos karalius 
gruodžio 10 d. Stockholme, kur 
dar Churchillis nėra buvęs. 
Jis pasisakė, jei, galėsiąs, as
meniškai nuvyksiąs priimti 
jam suteikiamos tos didelės 
garbės. Jis gaus diplomą, auk
sinį medalį <apie 10 
svorio) ir 145,121 • 
kroną 
eitais metais Francois Mauriac 
gavo 32,910 dol.).

Švedų Akademija premijos 
paskyrimą nusakė šiais žo
džiais: “Už jo meistriškumą is
toriniuose ir biografiniuose pa
vaizdavimuose, taip pat už pui
kų pasakojimo talentą, kuriuo 
jis gina aukštą žmogaus ver-

pfevtiti mano.

Tikrai gntadu, kad lietiivos 
praeitis 4r dabartis taip glau
džiai sutampa su tuo -grubiai 
iš medžio padarytu skausmin
gu Kristumi. Todėl, kas norėjo 
pasisemti kūrybai galių, tas 
negalėjo pro jį praeiti. Prie 
Rūpintojėlio, jei ne fiziškai, tai 
dvasiškai sėdosi padūmoti via 
mūsų didieji kūrėjai — poetai 
ir dailininkai. Ir čia įvyko ne 
mažas stebuklas — jiems grau

žia ir yra Galdiko giluma ir 
platuma, jo kūrybinio talento 
jėga.

Gamtai atsivėręs, jis nepa- 
ssftoja jos, bet ja gyvena. Jis 

ne epikas, kuris griebiasi ryškių 
epitetų —‘ spalvų, kad pavaiz
duotų tik gamtos išorę. Jis ly
rikas. Kaip didelis ir skaistus 
eĮeras, spindi jis ir žaidžia, o 

iš gilumos atsišaukia pasken
dę hetuviškos Birios varpai.

Būdamas poetas, gamtos 
dainius, ir spalva pagavo tą fcta’gffino studijas Berlyne, 
pafią dvasią. Spalva nustoja 
konkretybės, ji atbėga fisakyti 
kūrėjo vkDnūs -nuotaikos, 
gamtos paslapties ir sumirga 
tonų tonais. Katy poeto nuo
taika krinta jdk j pefeažą ir

fio varpa saulėje, tiesiogiai iš
plaukia mūsų tautinė kultūra. 
Ją, žinoma, labiausia apspren
džia žmogaus sieloje Kūrėjo į- 
dįęgti dvasiniai pradai, kurie 
išorinių aplinkybių veikiami, 
jšsiskleidžia ir išbujoja. Gim
tosios žemės grumsto vaidmuo 
kūrybos procese negalėtų būti 
pavadintas pirminiu ir tiesiogi
niu.

O vienok jis yra neapsako
mai reikšmingas. Kas išdrįstų 
teigti, kad lietuviai, apsigyvenę 
ne Baltijos marių pakrantėje, 
būtų išugdę tokią pat tautinę 
kultūrą, kokia ji yra šiandien. 
Apsistojus kitoje vietoje, be a- 
bejo, kitaip būtų klostęsi ir is
toriniai įvykiai 
priešingesne ar palankesne 
linkme. Jie kitaip būtų Veikę 
tautos sielą, iššaukdami skir
tingus atgarsius ir formuoda
mi skirtingas nuotaikas. Ta
čiau ne tik geografinė padė
tis, bet ir pati žemė su visa 

aplinka pateikia savo įnašą.
Jeigu ne tos graudžios lygu
mos, girios, ežerai, jūra ir u- 
pės; jeigu ne tie rūstūs debe
sys, dideli saulėlydžiai ir kiti 
dangaus bei gamtos reiški
niai, nebūtų tiek lyrizmo mū
sų liaudies damose ir tiek kei
sto gailesio visoje rašytoje kū
ryboje. Tik šitame' žemės kam
pelyje galėjo išaugti tokie did
vyriai bei kūrėjai, kokiais di- 

Tik čia

raudomis bei kanti&ų gfesmė- 
mfaųprie atviros duobės; dai
nomis vasarą larinioae, ru
dens naktimis kluonuose, žie
momis prie ratelio. Tai atsi- 
skamba 'ir kitais įvairiausiais 
garsais, kurių čia nesuminė-

• “Aidą” prenumerata nuo 
naujų metų pakeliama iš 5 
į 6 dol. metams.

• Dr. Vincas Maciūnas ruo
šia studiją apie Strazdelį ir 
dirba Philadelphijos universite
to bibliotekoje.

•Uetuviai dailininkai, gy
veną New"Yorke ir sudarą dai
lininkų Sąjungą, rengia paro-

ir tesis dvi savaites.

• Maironio, Brazdžionio ir 
Aisčio eilės, išverstos į vokie
čių kalbą, pateks į vokiečių 
leidžiamą visų Europos tautų, 
grožinę literatūrą.

• DaH. V. Ratas Australijo
je savo kūrinių parodoje buvo 
išstatęs 22 medžio raižinius. 
Viena graviūra .“The West 
Australian” ypačiai ‘‘spaudos 
buvo įvertinta. Pirmąją parodą 
V. Ratas Australijoje surengė 
prieš 3-metus. Dabartinė pa
roda buvo 30-ji, kurioje dai
lininkas yra išstatęs savo kūri
ntas. '

A. Galdikas, giliai pamilęs 
savo kraštą, susipažinęs su jo 
menu, su gamtovaizdžiu, į sa
vo kūrybinį pergyvenimą ir į- 
tiėjo šį

■etavišką prasivMną gamtai,

Užtai, kai šiandien apverkia
me mirštančią lietuvybę šiapus 
Atlanto, nereikėtų . pamiršti, 
jog čia daug gali padėti me
nas. Vienas gerai sukurtas lie
tuviškas peisažas iškalbingiau 
gali prabilti tėvų žemės nema- 
čįusiam lietuviui, kaip figos 
šnekos apie tėvynės meilę Va
sario 16 šventėje. Todėl šios 
sukakties proga taip ir norėtų
si linkėti, kad Adomo Galdiko 
sukurti Lietuvos peisažai pas
klistų pasaulio lietuvių tarpe, 
ypač gi mūsų mokyklose, kle
bonijose, gydytojų bei advoka
tų patalpose ir kitose viešose 
įstaigose. Jie padarytų gilų 
įspūdį, nes kiekvienas išvystų 
savo tėvų kraštą didelio daili
ninko regėjimuose.

žįsta. Vertiname ir nerealų 
liaudies' meną — sukurtas 
skulptūras, paveikslus, audi
nius.

Tiek liaudies meno, tiek 
čtaritonfo vertinimas yra mū
sų paveldėtas. Daug anksčiau 
prieš mus meno kritikai iškėlė 
jų vertę, ir pripratino prie jų 
eilinį žmogų. Seniau, kol to ne
buvo, šaipėsi Ir iŠ liaudies me
no, nesuprato Ir Čiurlionio. Tai 
gražiai liudija kad ir Adonio 
Jakšto atvejais. Jis po pirmos 
liet dafltainkų parodos Ctarto- 
nį sumaM į miltus, nupeikė, o 
paskui — ^riėjo prie jtekūry-



MŪSŲ SENIEJI SVEIKATOS DRAUGAI

KULTŪROS ŽURNALAS

KL’N. RT. VU»

Kietais viršeliais, 371 psl.

Gaunamas

Adresas

rus išeinant j aikštę iš už .me
džių. Matyt, tai buvo prieki
niai žvalgai. Visi buvo apsiren- 

Ir pasigirdo gę ilgomis milinėmis, kurios

BrHata t HBErttdrį į 
Jo nat<įas .adresas: GTl lį 
•St£ Hartford T, 1 
46-1336. Naujoje vietoje1

Gražus pavyzdys
Pr. Keblinskas, iš Brockton, 

Mass., laimėjimu bilietų išpla
tino už 22,00 doLJBilietus iš
platino tarp savo bendradarbiu

juostos šikšniniais diržais. Visi 
dėvėjo keturkampes kepures, 
nešėsi po dvivamzdį šautuvą 
rankose ir kirvį, užkištą už 
diržo. Kiekvienas vyras nešėsi 
po gana didelį lininį maišą ant 
kupros ir po medžioklinį ra
gą. (b. d.)

linas Braasitis — Dmamišire— r asmuo afišą visaome- 
ije (prrf. KL Pakštas); Jurgio BMniėio dės; Antanais 
sestas— PHra regėjriM arba Bažnyčia ir moderna

ms. Jis paėjėjo kelis žings
nius, priklaupė ir pradėjo po
teriauti.

Nepraėjus nė pusvalandžiui 
tolumoje, anapus aikštės,^nu
girdome šakų šlamėjimą ir at
sargią eiseną, 
būdingas paukščio garsas, ku- siekė ligi kėlių ir buvo per

tus merlę arba švarų lininį 
skarulį, pamirkyti šiuose vais
tuose ir, veik nenugręžus, už
dėti ant nudegintos vietos ir 
aprišti. Pradėjus, skaudėti nu
degintą vietą, keisti perrišimą. 
Pirmą po nudegimo dieną 
prisieina perrišimus keisti net 
kelis kartus.

Iš sėmenų aliejaus daroma 
ir klizma. Ji labai gerai ir leng
vai išvalo vidurius.

Ataus Galdta ir Jo kūryba; Kart SsadbarKo eilės; 
Zmmm Ivinskis — IJetnvią kalba vMajme Lietuvos 
16-17 mrž. gyvenime. Kūrybos pasaulyje A. Vaičiulaitis 
rašo apie TAiuatjiiM lankos”; J. Vakaris recenzuoja 
“tremtąją IrsT; Pr. Skarotas — (tatoj KsBm; L A. 

HRatee Befce; weL L Triaba— PreL ABriška ir šv.

— Garbė Viešpaties vardui!
Po trumpo pasikalbėjimo 

pusbalsiu tarp mano vadovo ir 
senelio mes pasukome trobelės 
pusėn. Ten radome mums pa
tiestus šiurkščius drobės bal
tinius, aukštus batus, milo 
švariais ir kepures. Persiren
gėme ir vėl iškeliavome.
Senelis mus vedė per girios 
tankumynus, patylomis, kažką

ko ją vaistu, tad reikia ir apie 
ją pakalbėti. Ridikas turi ypa
tingą kvapą ir skonį. .Ridikas 
kaip vaistas varo šlapimą prie 
vandenligės, inkstų, šlapimo 
pūslės ligų. Ridiko sunką 
žmonės vartoja prie akmenų 
inkstuose, tulžyje, prie arterio- 
sklerozės, kepenų ligų, kosulio, 
ypač prie koklišo. Ridikas su
tarkuojamas, sunka išsunkia
ma ir geriama 1-2 puodelius 
per dieną. Galima ridiką su
pjaustyti riekutėmis ir apiber
ti cukrumi arba užpilti medum 
ir palaikyti 3-4 valandas už
dengtą. Vėliau užpilti van
dens, kuriame buvo virtas su- 

Šviežių uogų išspausta pjaustytas ridikas ir tada dar 
gaivina karščiuojantį kiek Išvirinti. Suaugusiems 

šios sunkos' reikia duoti kas 
valandą po kelis valgomus 
šaukštus, o vaikams — arba
tinius.

Sėmenų arbata, pridėjus me
daus, naudojama sumetėju
siems viduriams valyti. Imama 
arbatinis šaukštukas sėpaČnų ' pripažino Ir mokslas jų vertin- 
arbatos stiklinei, verdama -■3-C; -... ..  •
min. ir

fa vaistai. Vaistus siųsdavo net 
paštu arba ligonys iš Kauno 
atvykdavo. Man labai norėjosi 
sužinoti jos gydymo paslaptį. 
Papirkau eigulį, kuris gyveno 
jos napiuose, kad pasektų, kaip 
ir iš ko rengia vaistus. Papirki
mas buvo toks — išgėrėm. 
Pasirodė, jog Balįukonienč 
šiam reikalui paprastą langų 
stiklą trindavo ir sijodavo per 
smulkiaušihs sietus, kol stiklas 
virsdavo dulkėmis. Sutrinto 
stiklo miltelius įpildavo į arba
tą iš surinktų pievoje žolių, 
kurių neteko sužinoti. Klausiau 
mūsų farmakologo prof. Rau
donikio, kuris buvo atvykęs 
pas mane pasirinkti Varėnės u- 
pėje “bodiagos” tyrimams, 
koks gali būti stiklo veikimas.
Stiklas veikia kaip šarmas — 
buvo jo atsakymas.

Užsiminus “bodiagą”, -reikia 
Laiku? bėgant, gal ir medi- ir apie ją pasakyti. Tai buvo 

tina ridike-ras kokių vaistų,' samanos, kurios augdavo Va- 
paV., vitaminų. Juk nemaža rėnės upėje ant akmenų. Tai 
vaistų pirma buvo vartojama puikus vaistas įtrynimam prie 
liaudies metficinoje, o vėliau neuralgijų, reumato, raumenų 

skausmų.

Šermukšnis (Rowan-tree)
Vaistams naudojami lapai ir 

uogos. Lapai skinami birželio 
ir rugpjūčio men., uogos-rug- 
sėjo - spalio. Skinami tik 
švieži ,žali lapai; nešvarūs, 
dėmėti netinka vaistams. Uo
gos skinamos nokimo pradžio- 
ir renkamos arba kekėmis ar
ba pavieniui

Liaudies medicinoje šer
mukšnio lapų arbata vartoja
ma prie vidurių užkietėjimo, 
išdžiovintos uogos
stų. akmenų Imti tris kartus 
dienoje po^0-15-20 uogų

Šeimininkės iš uogų gagnina 
gardžią uogienę. Be to, iš-uo
gų gaminamas actas, degtinė, 
vynas, kuris taip pat tinka 
minkštinti užkietėjusius vidu
rius.

Juodosios serbentas
žmonių jos plačiai vartoja

mos kaip vaistas. Džiovintų 
lapų arbata vartojama prie 
reumato, podargos, varo šlapi
mą, minkština * užkietėjusius 
vidurius. Džiovintų uogų arba
ta sukelia prakaitą; valo tulžį, 
prie bronchito ir koklišo rami
na kosulį. Degtinės užpila ant 
džiovintų uogų stiprina orga
nizmą, 
sunka 
ligonį.

Iš jų galima pagaminti ir si
rupą, uogų sunką pusiau su 
cukrum verdant iki sirupo su- 
tirštėjimo. Toks sirupas tinka 
gydyti bronchitą, kokfišą, 
plaučių'katarų

gumą. Pav., peniciliną lietuvė 
jau nuo neatmenų laikų žino
jo. Ar neatmenate, kaip mūsų 
motinos, sunkiai susirgus, d ’o- 
davo valgyti supeliju
sios duonos.

Daugel žolių laukia tyrimo. 
Inkstų kraujavimo atveju kar
tais daktarai, net profesoriai 
negali pagelbėti. štai kaimo 
moterėlė pririnks juodgalvilių, 
išvirs iš jų arbatos, duos jos 
pagerti, ir inkstų kraujavimas 
sustoja.

Ar jūs žinote Baliukonienę 
ftĄfctaeriO (prie Varėnos). JI 
konkuravo net Kauno venero-

■ • r. ... ... Skynėmės kelią per krūmus,
”■ B laikydamiesi seno švarko

' y S *B skvernų. Buvo taip tamsu, kad
i J , J / ' 1 i ' B negalėjau matyti prieky ėju-

■ i'' i , 1 ' B šio vyro milinės — negaliu su-
2 B . prasti, kaip senas lietuvis galė-
2 ‘ B jo susivokti kelią šioje girioje
■ B vidury nakties ir be takų.

/ Mūsų kelionė užtruko apie
B dvi valadas, gal kiek ilgiau.

A Tiek žinau, kad aušra pradėjo
< i | j ' / i M 1 B švisti, kai išėjome į gana di-

| ! '■'!■ IH I Sų ■ B dėlę aikštę.
— Čia sustosime, jie ateis 

SV. KAZDHiERO KOLEGIJA ROMOJE. “Aidu” klišė iš naujausio numerio, už pusvalandžio, — pasako se-

vartoji ATEITININKV federacijos vajus
prie inkstų akmenų Imama po 
valgomą šaukštą kelis kartim 
dienoje/

puikiai IMMACULATA ipaudos 

išleistas mažasis maldyno

buvo miesto. mano Širdžiai. At
sisukdamas į savo- šeimininką, 
tariau rainiu balsu:

— Broli, esu pasiruošęs.

Veiklų* Kėlėsi dėl vaftų/ ^ 
Algimantas studijuoja 
riją HyHer CoUege Hartfdrdeį; 
o Danutė if Irena —- biznį An£ 
kurst College Putname, Rą-tj 
landas eina į liet parapijos; 
Junior High Sehool, kur dėstau ' 
ma ir lietuvių kalba:

. • Jonas KibUslds, kilęs išg 
Vilkaviškio, 28 metų, dabar- 
gyvenąs Belgijoje, norėtų at-; 
Vykti į Ameriką ir Ieško savo 
giminių. Pavardžių neprisime
na, bet mano, kad artimesnės 
giminės bus Černauskiėnė ar 

čemelienė ir Natuškaitienė. 
Amerikoje gyvena daugikli 
kaip 20 metų. 1933 na. jis ga?- 
vęs dviejų pusseserių pirmo
sios komunijos paveikslus. Jo 
adresas: J. Kubilskis, rae Du 
Canal 4„ Junnet, Belgkjue. ■
• Ateitininkų Federacijos 

gen. sekretorius kun. V. Dabu- 
šis prašo visas at-kų mokslei-. 
vių kuopas prisiminti MAS 
centro valdybos raštą iš rūgs. 
14 d. ir prisiųsti greičiau narių 
sąrašus at-kų kartotekai suda
ryti. Siųsti adresu: 680 Bush- 
wick^Ave., Brooklyn 21, N. Y.

• P. Stravinskas iš Cleve- 
land, Ohio, spalių 25 lankėsi 
Rochesteryje, kur mėtinėje at- 
kų šventėje skaitė paskaitą 
Kristaus Karaliaus šventės 
proga. Rochesterio ateitinin
kams vadovauja Dr. VI. Lele- 
vičius.

• Lithuanian Cathollc Yooth 
Bidletin, 3 nr. leidžiamas Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos 
užsienio skyriaus, skiriamas 
informuoti'kitų tautų katali
kiškas studentų organizacijas.. 
Numeryje rašoma apie Pax 
Romana, genocidą Lietuvoje, 
studentų ateitininkų veiklu ir 
pateikiama smulkių žinių š 
lietuvių kultūrinio gyvenimo. 
Šiuo informaciniu biuleteniu 
jau yra pasinaudojusi pasaulio 
spauda. Apie atetminkus ir lie
tuvius studentus rašė Vatika
no dienraštis L’Osservatore 
Romano, keletą puslapių skyrė 
ir tarptautinis. jaunimo, biule
tenis, leidžiamas Romoje ke
liom kalbom. Tad šia prasme 
šis astuonių puslapių, spaustu
vėje spausdintas biuletenis at
lieka nemažą misiją. Jis prisi
deda prie Lietuvos garsinimo. 
Redaguoja rekacinis kolekty
vas, kurio priekyje stovi stud. 
Kęstutis Keblinskas.

Imant po 100 egz.,ir 
daugiau — 73 c.

Užsakymus siųsti:

BAMmtNMAS ’

“DARBININKO” ADM1N,

SM Boriririek Avt, 

Briikly 21, N. Y.

laimėjimų knygeles nupirko: 
preL J. BaDctaas, kun. Al- 
bavičhu, Dr. Z~DtiiĮteri&UB, 
kun. N. Fakainis, kun.*J. IM- 
ktnevifius, kun. V. Slavėnas, 
dr. J; V. Prunskis, kun. A. 
EzeraHs, Pr. E. Keblinskas, J. 
V. Brazaitis.

Už' Ratitną visiems nuošir
džiai dėkoja.

LMąMmdįN Vyr.

janfiau, kad tai 
ndtasn tik j*prasti žodžiai,— 
tai baso jo t&Sjimas, ir tiktai 
ša tokta tikėtam tegalima į-

• AIDAI — mokslo, literatūros, meno ir \isuonaeninio 
gyvenimo mėnesinto Rtestrtfotas žoraalas.

• AIDAI — atsidėję pooselėja Ketevišką kultūrą, buria 
aplink save ransą moksfitinkus, rašytojus, menaamkus.

Prieš m—o valią manyje vyko 
vidMs kova.

Mano vaizduotėje perbėgo 
akimirksnio scenos iš mano 
kūdikystės, mylimi mano šei- 
fnos ir draugų veidai, mūsų 
namai Pragoję, ir mano senos



St Strumskį, 107 A- 
mesSt kiekvieną dieną. Per- 
žtūrBdme Įsavo turimus rūbus, 
o tikrai rasime šį bei tą pa-J Vienas iš tų draugų tą pafią 

dieną gavo net tris griausmin
guspakvietimus: neužeisi —

l ^avaitgalį užgriūvą. Tiesiog 
<kaįp kaime patalkiai! Kiekvie* 
į-jną subatyakaiftik drošk ir sei- 
c ' kėk gėrybes, krauk į savo a-

WAREHOUSE MEN

CaH «r see Mr. I/aMtfce. WAbash 2-2525 
8:30 to 5:00 P.M. Sąturday until 12:00 Noon.

' Help Vahted gfatl

CENTRAL 8AW WQRKS

Suos pamatuos.

Help Wanted Malė

Help uTlnted FemaleDAINA GRĮŽTA DETROITAN

. MOTERYS4 } i letipito lietuviai
5 ASSEMBLERS

Good vvorking conditions

Apply MR. HUMMEL

Help Wanted Malė

DOUGLAS FURNITURE CORP.

Žv. BrPastogis

Lietuvos Vyčig Radijo Programa f

Help Wanted

A. Sušinsko. Po to —bažnyti
nis koncertas ir pamokslai. 
Paul Koch, katedros vargoni-

/Rkrai kalta ta per daug ge
ra vištos koja, kuri neleidžia 
laisvai svečiuotis: krauna tavo 
lėkštėn ko nori ir ko nenori.

jau pats pigaus dalykėlio pasi
rinkimas smarkiai numuša jo 
vertę. Nuotaiką dargi gadino

Mali Tool Co.
7774 South Chicago Avė.

atlikti lengvus 
MONTAVIMO DARBUS,

TO DO LABOR WORK

STEADY WORK

Iškilmės prasidėjo procesija 
į naujuosius vargonus, kuriuos 
pašventino katedros klebonas 
Mons. A. J. Pauley, asistuoja
mas kunigų J. Skripkaus ir

Some experience desired — wili train further 
Steady employment — Good wages 

Automatic inereases — Overtime available 
Hospitalization and Insurance 
Paid Vacations and Holidays

$21.43, o V. Augustino albu
mas “Our Country Lithuania” 
įteiktas Judy Gour, ameriko- 
niukei, surinkusiai $19.44.

Visiems, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie rinkliavos 
pravedimo, nuoširdžiai dekoja-

8TUFFERS
and

B E N C H 
MEN

MBS. BELLADONNA VIELINES, advokatė B OrieagM, ravo leidi
mą prakt&uotia prie Vyriaariojo Teismo WasMnftone. Jaunai mote-

aukoti vargšams, kurie su bai
me laukia žiemos. Tik aukok i
me tokius rūbus ir avalynę, 
kuriuos dar galima dėvėti. Jei 
kas j nurodytą vietą pristatyti 
negali, teskambina M. Gofen
sui TeL 9078-J, arba S. Merec- 
kienai tel. 8-1222-J.

Balfo 72 skyriaus
Valdyba

See MR. GREEN — REliance 5-0500
SRim WE8T STREET

nys ir vaikai, kuriems teks 
tos rinkliavos vaisiais naudo-~ “KAZIMIERINĖ DABAR NUOSTABIAI GROJA STEADY JOBS 

TOP WAGES 
FOR 

TOP MEN

GALĄSTI
prityrė arba neprityrę vyrai.

Aukštas atlyginimas, geriems vyrams 
Nuolatinis - darbas, apmokamos 

atostogos ir šventes.

|| tai tiesiog Balfo vajus nuken- 
. tės. O kas norėtų turėti tokį 
nemalonumą? Vadinas, buvo

KIEKVIENA SEKMADIENI — mto 1:30 iki. 2:00 vai. Jei norite f 
Mo>e radijo programoje skelbtis, l:rriokit«s adresu:

KMIGHTA OF UTHUANIA m OA f
■KADObCK, FA. f

Įdomiausia knyga spalio menesiui yra 
apie'Marijos apsireiškimus Falinioje 

1917 m.
MARIJA KALBA PASAULRJI 

ŠI KNYGA IŠVERSTA NET J 7 KALBAS,
264 psl.; 18 paveikslų, kaina 2 dol.

Užsakymus siųsti:
DARBININKAS art* FATIMOS KNYGA 

•86 Šarinrick Avė. 12t Caatoa St
Breeklya 21, N. Y. StoagMaa, Haas.

..  1 ... .... .... .. ...............

veikia. Vienur, sako, į savo a- 
ruodą įkrausiu du colius, kitur 
colį, pas ašies draugą leisiu 
daugiau pasismagūriauti — 
imsiu tris saikus.

Bet vos pravėrė duris pir
mam vizitui, kaip gavo per ke- 
turius colius užkąsti ir išger
ti. Antroje vietoje iš to svetin
gumo net duris užrakino, kad 
nepabėgtų. Kad pradėjo ra
ginti, tai rodos, su kiekvienu 
kąsniu šeimininkui šimtą dole
rių duotum.

Atsidūręs pas ašies draugą, 
norėjo atsipūsti, bet į lėkštę į- 
krovė jam visą vištos koją, 
^ecialiai pačios šeimininkės 
virtą, saugotą, šis pakrapštė 
šakute ir atsisakė. Prasidėjo 
tiesiog Jungtinių Tautų dery
bos. šeimininkė kad tgstaugs 
Jerikono triūbom, kad jis nie
kina jūs vaišingumą. Taip ir

Ko, ko, bet visuomenės vei
kėjų turime apsčiai, tiesiog le
gionai marširuoja. Susipažinau 
su jais. Mat, noriu ir aš veikti.

Pats pirmasis priklauso ke
liom organizacijom. Per kiek
vieną susirinkimą matysi jį už 
stalo prieš publiką. Susipaži
nau ir su jo veikla. Kas vaka
ras po darbo, kai atsipučia, 
jis griebiasi to veikimo. Išsi
traukia adresų knygutę ir su
ka savo automobilį į nužiūrė
tą numerį. Reikia, mat, bičiu- 

■ liautis, būti populiariam, kad 
vėl išrinktoj valdybas.

Bet primink,, kad šauksime 
posėdį, tuoj pasipūs: esu bai
siai užimtas, priklausau dauge
liui draugijų, kiekvieną vaka
rą tenka vis posėdžiauti. Ne
galiu persiplėšti. Tikrai sunku 
visur į visus nugėrimus suspė
ti!

. Džiugu, kad M kartą rink
liavai pritarimą rodė visi, į 
kuriuos buvo kreiptasi, neskai
tant atskirų asmenų, galėjusių 
būti rinkėjais.

Adv. L. Tamulevičius padėjo 
daug pastangų parūpinant 
rinkliavinį leidimą. Klebonas 
skelbė rinkliavą per parapijos 
biuletenį, leido naudotis para
pijos patalpomis, parapijos mo
kyklos vedėja skatino vaikus 
būti rinkėjais ir sudarė sąrašą 
sutikusiųjų, vietos biznieriai 
paskyrė dovanas šešiems dau
giausia surinkusiems vaikams, 
skyriaus nariai sąžiningai dir
bo, organizuodami rinkliavą ir 
išvežiodami rinkėjus. Dieve, 
duok, kad šioji rinkliava būtų 
pradžia tolimesnio darnaus 
darbo tiek šalpos organizavi
me, tiek lietuvybės palaikymo 
srityje, tiek Lietuvos laisvini
mo darbe.

Prie dovanų nupirkimo pri-

Dvejus metus su viršum 
1 neturėjo 

pastovaus choro. Tik Vasario 
16-tai susirinkdavo būrelis 
“gaisrininkų”. O seniau gi 
Detroite būta chorų, ir gerų, 
čia ir Mikas Petrauskas ne 
vieną savo operetę pastatė, o 
ir Antanas Kvedaras gražiai 
“Dailės” chorui vadovavo. 
Paskutiniųjų, Lietuvių Radijo 
Klubo choras, kuriam vadova
vo komp. Bronius Budriūnas, 
praktiškai nutilo prieš 2 metus, 
o formaliai sulikvidavo prieš 
metus.

Šių metų Vasario 16-tos 
minėjimui chorą suorganizavo 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
centras. Choras išsirinko val
dybą, kuri rudeniop ir ėmėsi 
iniciatyvos suburt dainai bal
singuosius detroitiečius. Rug
sėjo pabaigoj įvyko steigiama
sis susirinkimas. Choro valdy
bą sudaro: Leopoldas Heinin- 
gas, Rdžė Ražauskienė ir Ma
rijus Sodonis. Choro dirigentu 
pakviestas Antanas Kvedaras,

balso stygų operacijos mažiau 
muzikiniame gyvenime reiškė
si, tačiau visiems atmintinas jo

Tačiau viešosios rinkliavos 
užbaigimu ir apyskaitos patei
kimu mūsų darbas nesibaigia. 
Šių metų rinkliava Balfo nau» 
dai tęsis ligi Naujų, Metų. Kvie
čiame visus tautiečius, o ypač 
tuos, kurie dėl vienų ar kitų 
priežasčių negalėjo savo dar
bu paremti viešosios rinkliavos, 
įteikti savo piniginę auką iždi
ninkui M. Gofensui arba sek
retoriui A. Baruliui. Paaukoto
ji Balfui suma išsimama iš 
pajamų mokesčio. Nelaukime

vadovavimas “Birutės” chorui 
Čikagoje ir “Dailės” chorui 
Detroite.

Pirmoji repeticija įvyko spa
lių 17 d. Po jos choristai turė
jo susipažinimo arbatėlę, ku
rios -metu paplanuota ateitis, 
pasišnekėta, padainuota ir pa
šokta. Taipgi choro “oficiozas” 
IJnkšmaplautis, redaguojamas 
P. Nato, buvo gyvai paskaity
tas.

Butų gera, kad naujasis cho
ras taptų gražiu žiedeliu surū
kusiam Detroite.

įvykęs spalių 18 d. Tarptau
tiniame Institute publikos tik 
300 Yesutraukė. . Programoje 
estė pianistė Dr. Uze Lehiste 
išpildė 3 estų kurinius, latvis 
Imanis Gleške pasirodė kaip 
jautrus smuikininkas, išpildy- 
damas 3 latvių kompozicijas, 
lietuvaitės Milda ir . Gražina 
Menienąitės pašoko “liaudies 
šokį”... “Miškų gėlė.” Jeigu jos

Spalio 18 dieną, 3 vai. p.p. 
šv. Kazimiero bažnyčioje Pitts
burghe buvo reta ir ypatinga 
šventė: buvo šventinami nauji " ninkas ir chorvedys, pagrojo 3 
vargonai. Ir ne bet kokie — 
vieni iš geriausių ir moderniau
sių visoje Pittsburgho vysku
pijoje! Tokių vargonų vyskupi
joje tėra tik treji.

Visai suprantama, jog šiai 
didelei parapinei šventei buvo 
tinkamai pasiruošta ir sudary
ta graži, įspūdinga iškilmių 
programa, kurių, parūpino ne
nuilstamas parapijos klebonas 
bažnytinis statybininkas kun. 
M. J. Kazėnas su savo uoliu 
vikaru kun..W. Karaveckiu ir

perdavimas per garsiakalbį. • 
Antroje dalyje lietuvius at

stovavo solistė Sbfija Adomai
tienė iš Čikagos, gana lygiai 
maloniai padainavusi St. Šim
kaus ir A. Kačanausko dai
nas. Publika ją iškvietė dar bi- 
sui.

Koncertą užbaigė latvių 
choras, vadovaujamas Bander- 
so, sudainuodamas 3 gana su
dėtingas latvių dainas. Choras 
nedidelis, gan silpni vyrų bal
sai, tačiau bendras sąskambis

Visiems akompanavo latvė 
Dunais.

Kai estai ir latviai saviš
kius apdovanojo gėlėmis, lietu
viai paliko ar tai “biedni”, ar 
taip jau nemylį savo meninin
kų, kad gvazdikėlio pagailėta. 
Girdėjo šį nusiskundimą kavu
tės metu. O kavos su užkan
džiais gavo visi koncerto klau
sytojai. P. Natas

gįyas truko apie 33 mėnesius. 
Juos statė Pittsburgho “Organ 
Service Company” prižiūrint' 
katedros vargonininkui Paul 
Koch, kuris kartu yra vargonų 
inžinierius architektas.

Dabar “Kazimierinė nuosta
biai groja”. Vargonų balsai y- 
ra tikrai didingi, šv. Kazimie
ro parapija Pittsburghe su sa
vo klebonu kun. M. Kazėnu 
gali jais ne juokais didžiuo
tis! —fis—

parinktus bažnytinės muzikos 
dalykus, o šv. Kazimiero vyrų 
choras, K. Bazio vadovauja
mas, pritariant dailiųjų balsų 
vargonams, sugiedojo 3 gies
mes. Kun. A. Sušinskas, Visų 
Šventų parapijos vikaras, Et
noje, pasakė pamokslą lietuviš
kai, iškeldamas vargonų reikš
mę bažnytiniame ir religinia
me žmogaus gyvenime, o taip 
pat pabrėždamas ir klebono 
kun. M. Kazėno nuopelnus be
sirūpinant įsigyti šiuos Vargo
nus. ‘ - r

Vėl Paul Koch sugrojo 4 
muzikinius dalykus ir Monsg. 
A. J. Pauley pasakė pamokslą 
angliškai, pasidžiaugdamas šia 
gražiąja proga. Tada klebonas 
kun. M. Kazėnas padėkojo vi
siems betkuo prisidėjusiems 
prie šio didžiojo įvykio.

Pagaliau klebonais kun. E. 
Wassel, asistuojamas kun. J. 
Skripkaus ir kun. A. Sušinsko^ 
suteikė susirinkusiems palai
minimą šv. Sakramentu.

Tuo buvo baigta bažnytinė 
dalis, užtrukusi beveik 2 va
landas.

Bažnytinėse iškilmėse daly
vavo daug žmonių, tarp kurių 
matėsi miesto majoras D. 
Lawrence ir prof. K. Pakštas.

Po šių iškilmių — vakarienė 
parapijos mokyklos salėje, čia . 
kalbėjo majoras D. Lawrence, Į 
Monsg. ‘ A. J. Pauley, Paul, 
Koch’ plačiai nušviesdamas i 
šių naujųjų vargonų vertę ir 
gerumą, ir pats parapijos kle- j 
bernas kun. M. Kazėnas, dar 
kartą visiems už viską padė
kodamas. j
Vargonai kaštavo apie 11.000 

dolerių. Apie 2.200 dolerių su
aukojo parapiečiai, o likusią 
sumą padengė Socialinis Para
pijos Klubas. Vargonų įren-

operuojant suspausto oro 
prietaisais sukti vinis, 

lengvas pakavimas ir kt.
Teikiama daug 

kompanijos beneficijų. 
Patogus privažiavimas.

Kreiptis asmeniškai į įstai-

COMPKMETER 
OPERATORS 

STENOGRAPffER 
'CCCUNTS 

RECEIVABLE CLERK
Erperienced or will train 

Excel)ent working condhior» 
Permanent podtions 

5-dfcy week
Good startine salary 

plos many employee benefita" 
Elevatod, Bus and Surfaee Lines 

praeticaily to door
Apply

AVfiįLpSEN TOOL 
fe MACHINE, INC.

322 S. GraatkiSt < ...
Į , „■■■ . .... ...

VYRAI
Lengvam dirttuvės darbui 

Plastines dėžes ir įpakavimus 
dirbti.

5 dienos savaitėje.
Apmokamos atostogos ir šventes 

Maloni darbo aplinka.

Kreiptis:
WEINMAN BROS. 

3260 West Grand Avė.

D. P’S WELC0ME 
Lithuanian Speaking 

Co-Workers 
t ’

INTERNATIONAL 
SAUSAGE CO. 

2512 S. Westen Avė. 
VIr .7-7170

A STęONG 
HEALTHY 

MAN

National Prt’g 
& Publishing Co. 
2142 S. BLUE 1SLAND AVĖ.

Has immediate openings for

PRODUCTION LINE INSPECTOR

NOT OVER 50 YEARS OF AGE 
Some exper!ence desirabte. Preferably in paner industry. 
Guaranteed 52 week work per year. Flve day week. One 
and one half over 40 hoyrs. Excellent starting rate. Union 
scale. Free hospitalization, Surgical expenses, and life in-* 
surance. Paid holidays and vacations.

CARPENTER PAPER CO.
723 somt WBLLS — 1* FLOOR
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“DARBININKĄ
680 BUSHWJCK AVĖ. BROČ

Gerto. Tamsta, ——

Malonėkit prisiųsti .------ ----  eff. "ŪKTI

P.

Dr. J. Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A

1.00
3.00
5.00

' 2.00
3.00

“Tu esi žiaurus,” verkšlena 
ji. ”Tu visai nesirūpini mano 
dvasios gyvenimu.” 
f Jis: “Bet, susimildama, aš 

gi tam neturiu laiko. Aš turiu

to kategUea «*•), yra S pėdą 
■r « MBKN. ITITctM 
ras. SakaBM, jto ssfcščiBBstos Itot- 
beto MMJm. Tarp tojų stovi 2

304 pi Kaina $2.00

7 Rast 59th SL N. T. C.

uuroarns.
musų klientūra yra geriausia 

Teirautis visą savaitę.
UNITED EMFLOYMENT

AGENCY

sinrtag tokioms resiervdcnoms 
padaryti. Kortelės apmokėtos 
pašto mokesčiu, ir ja 
formacijų, kokių kambarių

ALEKANDER’S CO.

Skaitykite ir platinkite “gv. <

414 BROADWAY 
9OUTB BOSTON «. JKAMk

Darbinink*' dar šiandien

Margojo pasaulio margosios žinios

i M t.

NAMUS
en, Richmond 

mburius 
nce) reikaluose

Pbezi;

.ord Avė. 
jyn; N. Y-

J. B. SHALINS- I 
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius y 
84-02 JAMAICA AVĖ. J

(prie Forest Parkway Station) I
Woodhaven, N. Y. į

Suteikiam garbingas laidotuves. ( 
i Koplyčios nemokamai . visose 
. miesto dalyse; veikia ventiliai- 
) ja.
} TeL VIrginta 7-4499 z

namo, ktaoo nomnoik. MįM* 
tyt M- aiMihu

to įtektąjfcmįįtyiin

Garsioj Maureen Codm> 
. ly laimėjo P^ Amerima tenL 

so totnyro moterų gra 
mąją vietą. Fląale ji nugalėjo 
SSnrieyFry per 2 setuš-Vyrų 

.grupėjepi
azneriktečšu. Yabert, ku
ris filiale jveikė daną Ki 
Nielsen per 3 setus.

— Anglijoje »Hpis dieno
mis buvo bandyt
terų komandines varžybas lau
ko hokey šakoje. Airijos

' Įėjo Indijos atstoves 7:1 h 
būdu buvo vienintelė koma, 
kuri nepralaimėjo nei vie^j 
rungtynių. Oficialiai tačiau 
turnyras nebuvo baigtas, nes 
nebuvo galima užbaigti visų 
numatytų rungtynių. Turnyre 
dalyvavo 16 rinktinių iš įvai
rių pasaulio kraštų. /

— Anglijos rinktinė kvalifi- 
kavimosi varžybose dėl pasau
linio meisterio vardo nugalėjo 
Valijos rinktinę 4:1. Po puslan
kio dėl susižeidimo iš aikštės 
išėjus garsiam Valijos gynikui 
Sherwood, anglai per .3 minū- 

. tęs pasiekė 3 įvarčius ir laimė
jo rungtynes, kurias stebėjo a- 
pie 60.000 žiūrovų.

— Prancūzijos futbolo rink
tinė, nuvykusi į Jugoslaviją, 
tarpvalstybihes rungtynes pra
laimėjo santykiu 1:4.
~ — Gene Hinrischen iš Eagle- 
Grove-Iowa amerikiečių fut-

MOB HOGUE, n setą, B Marin

Tai 6-tas jaunuolis, kuns šiais 
metais mirė nuo susižeidimo 
per minėtos sporto šakos var
žybas.

— Willie Shoemaker šiomis 
dienomis laimėjo 391-tą kartą 
pirmą vietą arklių lenktynė
se per vienerius metus. Tai 
naujas pasaulio rekordas. Jis 
pradėjo joti 1949 m. ir iki šiol 
iš 6569 lenktynių yra laimė
ms 1571. Jo joti arkliai savi- 
raukams laimėjo 5.208.901 dol. 
Vien šiais metais jis laimėjo 
apie 1,5 mil. dol. šis 22 metų 
jaunuolis, kuris sveria tik 96 
svarus, dabar turi progos pa
siekti naują pasaulinį rekordą, 
nes kiekvienas jo laimėjimas 
automatiškai reiškia rekordą. 

•Reikia matyti, kad jis per šiuos 
laimės dar apie 50 lenk
tynių

Ta pačia' proga Įdėmu pa
stebėti, kad garbė ir sportą 
pasaulyje neilgai žmogų džiu
gina. Štai praeities metais To-

ny DeSpirito visais galimais 
būdais bandė pasiekti tuometi
nį pasaulinį rekordą (388 lai
mėjimai). Jis skrido į Havaną, 

- į Floridą, kad tik galėtų rasti 
progos joti lenktynėse. Jo no- 

, ras pasiekti rekordą tapo a- 
zartišku užsispyrimu, kad jį 
net teko laikinai diskvalifi
kuoti už neleistiną rekordą, lai
mėdamas 390 lenktynių. Ta
čiau šiandien jo rekordas jau 
tik istorinis dalykas, nors jau
nuolis visais galimais ir nega
limais būdais siekė to rekordo.

P. V.
...........................    7-------

visą laiką dirbti, kad aprūpin
čiau tavo kūno gyvenimą.”

•
Buvo patikrinta, kaip pote

riai išversti j negrų kalbą Li
berijoje. 'Pasirodė, kad posa
kis: “ir nevesk mus j pagundą”, 
negriškam vertime reiškia 
maždaug taip: “ir nesučiupk 
mūsų, jei mes nusšdedam.” •

.•
Arabas iš kalnų nusileido į 

. miestą su visais miešto, pato* 
gurnais. Jis žavėjosi vješbr 
elektriniu švietimu, švH m

čiai keltuvais, bet labiausiai 
paslaptingas jam atrodė tele
fonas. “Ar tikrai galiu gauti 
viską, ko tik paprašysiu per 
šitą ragelį?” su smalsumu 
klausia jis savo palydovą, ku
ris jam viską aiškina. Kai tas 
patvirtina, vėl klausia: “Ar 
gaučiau ir tokius batus, kaip 
tamsta nešioji?”. Kai ir tas bu
vo patvirtina, svečiais atsargiai 
paima telefono ragelį ir pri 
kia prie jo ausį. Staiga nuste
bęs, išmet jį g rankų: “O 
AHache, dar nespėjau pasisa
kyti, kad noriu batų, o iš ten 
jau atsiliepė, kokio numerio

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje 

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

Neik) Vian, gv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba fAsauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, T’ranašystes apie pasaulio pabaigą, 111 
Dr. J. PrUnskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
St Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos

2.60' 
150 
250

$1.00 
2.30 
2.00

. 1.00 
1.50 
1.25 
0.7b

$1.00 
2.00 
050

Jdffte Voisekauskas, 127 p.
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, n t, 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
Lietuvor archyvas. Bolševizmo metai, 436 p.
V. Augustine” Lietuvos vaizdų albumas
loauBtinmKA
J. Grišmdnauskas, Tolimieji kvadratai (Dabartinis 

Lietuvos vaizdas pabėgusių žvejų pasakojimu

!P\ trotkullo, neatgavimo 
kvapo, nuomario, para* 
lyziaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių; uždegus kv^>ian- 
čio Džiugeliu šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni 
suskutus šaknis darytis arbata b 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba
ką — rūkysi ir džiaugsies! maloniu 
kvepėjimu. Svaras DzlngeBo $3.00; 
kvoterte svaro fL00.

- JOHIN DE1UIHA, M. D.
Inkstų, pūsles, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas j
Apžiūrėjimas ir kraejo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 4r 4-9 (

• Mokslus baigęs Europoje ■ 1
128 E- 8th STREET NEW YORK CITY

Virt Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. \ j

TeL EVergreen 6-5181

KARĘ EHMER - PORE STORES
ir kiti maisto produkto! šiose krautuvėse:

185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica«Avenue

Queens Village, N. Y.
176 Rockavvay Avenue 

Vallėy Stream, N. Y.
4380 White Plains Road

69-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Flushing, N. Y. 

68-38 Forest Avenue
Ridgewood, N. Y. ’ 

60-04 Woodside Avenue
Woodside, N. Y.

19 West Post Road
• White Plains, N. Y.

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

Nedelsdamas į si g y 1 
“LIETUVOS ARCH Y V

(BOLŠEVIZMO METAI;
X V . • . .

Kayxa vaizdžiai pte£b nrigi—hin 4 —W|r 
. dm aarartą k Brtuvftų kaa£to% Yeikašaae 

jfrMsJtosrūRea Amerikai
Knyga turi 428 poslapius. Kaina- 

Šią atkarpą pasiuskit kartu su 3.00 doL

karalių Hktans
Artistas Saša Guitry auto

mobiliu važiavo su savo tėvu, 
taip pat' artistu, Paryžiaus 
gatvėmis. Susigrūdime mašina 
turėjo sustoti. Publika juos 
pažino, pradėjo mojuoti ran
kom ir entuziastingai -šūkauti: 
“Valio, Paryžiaus karaliai” 
Patenkinti artistai -dėkojo, 
rankeną mojuodami, ir vaitavo 
tofiau. Ties kita gatve užkan
di jie ' sunkvežfanio spntoą.

galvą, šftkteKjo: “PrateM i-

2.00
2.00
2.00 

tj "kūnas, 437 p. 350.
2.60

ota. 286 d. 2.00



Pavojuj

Vakar <Benos tremttay, ne-

610 senelių skursta. tremties

TAUPIOJI
Komitetas Kai patenki į šią kalvą iš

151 p. Kaina $2.00i ■
medžių, dabai byrančių lapų ir

BARASEVIČIUS ir 8CNUS
s

i

kinių tėvų susirinkimas įvyks-

kurias ves klebonas kun. P.

r: i iiW

£ X 
£

ir Ispanijos vienuolynų pavyz
dį. Iš kiekvieno senesnio vie-

i
£

NOTARY PUBLIC 
TH. so s-esū

riterių kapus, jų antkapius. 
Lentoje surašyti jų darbai ir 
gyvenimas, o jie patys iškalti

Broadway tiltą, nes amas sude
gęs negali būti pataisytas. Dėl

stalu, spinta, kėde. Ir ten visur 
buvo darbšti meisterio ranka.

Požemiuose pamatysi* ir ka-

ir traukiniai iš South Station, 
o į Bostoną ateiną traukiniai 
turėjo laukti anapus tilto.

12 vai. — pietų pertrauka. 
1-5 vai. v. — BSF delegatų

254 Vi. Broadway 
South Boston, Mass.

| £

i

si Manhattano saloje, Europoje 
tuo metu jau buvo ntiėję am
žių amžiai, išauginę įvairias 
kultūras.

F U N E R A L HOME 
197 Webster Aveaae

Vienuolyną pastatė iš šio 
krašto akmenų. Planai padary-

sodalietės. Programoje numa
tyta 10 vaL Mišios ir pamoks-

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir t kitus miestus.
Reflm’e iMktte: TeL T*

natvės dienas — aukok šio va
jaus metu.

ZALETSKAS
FUNERAL - HOME 

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mas*.

PRANAS WATIKUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

, 7 vaL vak. parapijos salėje ęo 
bažyčia. Bus daroma apyskai-

Laidotuvių Direktorius 
TeL SOuth Boston 8-259(f

jiems literatūros.
Tautų delegacijos narių 
apie 30 iš 13-15 tautų.

mitetas. Į susirinkimą kviečia
mi tėvai ir visuomenė.

darbotvarkėje:
1 j vai. r. — iškilmingo# da-

Gaunama;

D AR B ĮNINKĄS 

680 Bushvrick Avė. 
Brooklyn 21, N.Y.

lUmoKI.YN 1L N. Y. 
J valakas

gaminti valgius skaniai * ir< 
pigiai, išsispręs,

į s i g i ju s

A. DAUGIRDIENĖS
Studentija ir svečiai iš vi

suomenės tarpo kviečiami šia
me tarptautiniame akademikų 
kongrese dalyvauti.

Lapkrifio 8 d. Brocfctone į- 
vyksta N. AngSjos lietuvių 
sodaliečių susikaupimo diena,

iMtifr Miėnuf.Au

Tower viešbutyje# surengtame 
‘pobūvyje. Pobūvį rengė tas 
pats Vidurio Europos Krikš
čionių Demokratų Komitetas 
Jungtinių Tautų delegatams. 
Jo metu delegatai buvo pain
formuoti apie priverčiamas 
darbo stovyklas kraštuose ' už 
geležinės uždangos, duota

Jungtinių 
buvo

Lietuviai dailininkai, 
gyveną New Yorke ir sudarą 

savo sąjungą, sekmadienį, spa
lio 25 d., tuoj po 11 vai. pa
maldų Apreiškimo par. salėje 
buvo susiėję ir aptarė rengia
mos parodos reikalus. Paroda 
numatoma surengti advento 
metu toje pačioje Apreiškimo 
parapijos salėje.

Dr. Kęstutis Valiūnas, 
prekybininkas, praeitą sa

vaitę išskrido į Europą, kur

ar «t to - jai K«

ČESLOVAS
SASNAUSKAS

StvraKJLtV«it^ <temi nenntoM*
k gerai.

S. Bar^o reūudu fatįfaK Kun.

tvarkytojai yra Julija Kunige-
lienė — 289 Vermont St,_ Kalcio studentų » at-ku 
Brooklyn 7, N. Y.

Akademikų demesfai
Š. m. spalio 31 d., šeštadienį, 

Baltic Freedom House patalpo
se, 131 E. 70 St., NYC, šaukia
mas Baltų Studentų Federaci-

K. Kudžma, linkėdamas išlai
kyti Agerą lietuvio vardą sve
timųjų tarpe. Jiems buvo įteik
ta ir daugiau dovanų. Išleis- 

- tuvėse dalyvavo būrys studen
tų ąt-kų ir vyresnieji mosklei- 
viai at-kai. Buvo dar vaišių 
stalas, dainos ir šokiai;

nos, kuri yra virtusi tautine giesme, gi
liai išreiškiančia mūsų jausmus. Jos 
muzikos autorius yra Česlovas Sasnaus-

• Česlovo Sasnausko sukurtos dainos, 
kaip: “Jau slavai sukilo”, “Karvelėli", 
Kantata “Broliai”, “Užmigo žemė” ir kt 
stiprino mūsų tautinį atgimimą, kėlė 
mūsų dvasią.
• Česlovas Sasnauskas yra pirmas mū
sų kompozitorius, muzikos kūrybą iškė
lęs iki pasaulinio lygio.
• Jo gyvenimą, veiklą ir kūrybą apra
šytą rasite naujausioje jo biografijoje,

9 Antrą Sos knygos laidą išleido kun. L.

goję.
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ty tyla ant New Yorko kalvos
New Yorfcte dar* ne senas lėm? Greta gėrėsies senovišku Afi į 

miestas. Šiemet jis švenčia stata, saainta kėde. Ir ten visur 1

Yorkas borėjo tartum pailginti 
savo amžių — įsiskverbti taip 
pat į viduramžius. Be jų negali 
būti miesto su istoriniu cha
rakteriu. Taip ir pasistatė sau 
New Yorkas ant Hudsono u- 
pės kranto gražų vienuolyną— 
būdingiausi viduramžių pasta
tą. Jis vadinamas “The Clois- 
ters”. Nepakvietė ten senų vie
nuolių, kad jie perrašinėtų 
pergamentus, atgailotų ir mel
stųsi už miestą. ViehuoĮyną 
padarė muziejumi.

ant suolo, ilgies ir mąstai. Vie
noje pusje Hudsonas neša lai
vus, kitoje — miestas skuba. 
O čia viskas sustoję ramybei ir 
poilsiui. Prieš tave senieji am
žiai, nebeturį kur skubėti.

Žiūrėdamas į vienuolyno' 
bokštą, sienas, išlenktus langus 
— prisimeni Europoje matytus 
vienuolynus, sustojusius ant 
kalnelių Vokietijoje, Prancūzi
joje, Italijoje, Ispanijoje. Tar
tum girdi sunkius jų varpus, 
vienuolių maldas^ Galvoji: kas 
perkėlė šią tylą į triukšmingą 

architektūros bruožas ir čia iš
kaltas akmenyje. Viskas atlik- 

plyta iškalta pagal senus pa
vyzdžius.

<fi čBdefius turtus — visą vidsr-

iškaltus altoriai Nustebtas ta
ve, kaip gedėjo sustatyti tiek

visi bažnytiniai rakandai: tau-

žiūrėdamas į šiuos kūrinius, 
susimąstai: kiek reikėjo laiko 
ir darbo! Bet visą įveikė anų 
žmonių tvirtas tikėjimas.

čia yra muziejus. Tad veltui 
ieškoti vientisos kokio nors* 
amžiaus kultūros. Kaip avilin, 
sunešta, surinkta, kas buvo a- 
niems laikams būdingiausia. 
Kas yra matęs senuosius Euro
pos vienuolynus ar pilis, gal 
nieko čia naujo neras, bet vi
sada jį pasitiks maloni nuo
taika ir jaukumą.

Visi nusilenkia tylai
Čia lankos daug žmonių, į- 

vairiaushj religijų ir rasių, bet 
visi nusiteikia krikščioniškai 
viduramžių kultūrai. Vos pa
tenka vidun, kaip nutyla, Bu
sima skrybėles ir pamažu vaik
što.

Vienam kieme, kur auga 
obelis, kur aplink sustoję ko
lonos, visada rasi nemaža žmo
nių Jie sėdi, mąsto, dailininkai 
piešia, fotografai ieško įdomes
nių veidų, motyvų. Ten po- 
pietinėm valandom per garsia
kalbius atskamba viduramžių 

tedros varpus, paskui — vie
nuolyno choralus, giesmes. Ir 
kaip raminančiai veikia anų 
amžių muzika! Lyg paguoda 
plaukia ji ir neša kažkur to
lyn į svajonių šalis.

Kiekvienas, kas ten nuke
liaus, ras kažko daugiau, ne
gu gatvėje ir paprastam papke.

Jou 12nutekai out ktame
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Liet v vi y Radio Draugijos Programos

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro tanfomte tnmttvojaml Ivatrte vHuomenA prane«lma> 

naujienom, muzika. 
GBAM) ST. TH. EV. 

AD JEZA VITAS 
Muatttog Dtf

J. P. CINKUS 
DtritUrtmp

dieną, 7.30 vaL vak. Liet. Pi
liečių Klube įvyksta metinis 
Balfo 17 skyriaus narių susi
rinkimas, į kurį kviečiami as
menys ir draugijos. Taip pat 
kviečiami visi, kurie dar ligi 
šiol nėra įsirašę Balfo nariais.

Balfo bostoniškis skyrius jau 
yra pradėjęs aukų vajų sene
liams, ligoniams ir našlaičiams 
Europoje sušelpti. Linkėkime 
visi pasisekimo ir padėkime at
likti reikalingą darbą.

Enciklopedijos krikštynos
Bostoniškės lietuvių visuo

menės komitetas, kuriam va
dovauja rašytojas A. Gustainis, 
uoliai rengiasi iškilmingai at
žymėti Liet. Enciklopedijos 
pirmojo tomo pasirodymą. Vi
sa programa bus lapkričio 8 
d., sekmadienį. Iš ryto bus pa
šventintos enciklopedijos pa
talpos. Po pietų So. Boston 
High School salėje įvyks iškil
mingas posėdis ir koncertas. 
Posėdžio kalbėtojais pakviesti
Prel. Pr. Juras, adv. K Kali
nauskas, prof. V. Biržiška ir 
pats leidėjas J. Kapočius.

Meninėj daly pasirodys pa
rapijos choras, ved. muz. J.- 
Kačinsko, ir solistė E. Karde
lienė, atvykusi iš Kanados, bu
vusi Lietuvos operos solistė. 
Laukiama ypatingai daug daly
vių iš paties Bostono ir visos 
N. Anglijos. Bostoniškiai turi 
garbės būti artimais liudinin
kais to didelio kultūrinio dar
bo, kuris yra daromas išlei
džiant lietuvišką enciklopedi ją 
tuo momentų kada jau pasi
rodė pirmasis iš numatytoj 20 
enciklopedijos tomų

kelią per Bostoną, norima nu- 

vykios, todėl tas pramonės 
atstovai kelia klausimą, kad 
jiems gali tekti* iš Bostono iš
sikelto Toji pramonė Bostone 
per metus padaro 200 milijonų 
dolerių apyvartą.

. Spausdina. Mesta įspūdžius 
H Rusijos

“Boston Globė" jau kuris 
laikas spausdina buv. ambasa
dorės Mesta įspūdžius* iš nese
niai darytos kelonės po Rusiją.

Lietuvos kariuomenės
šventės minėjimas So. Bos

tone įvyks lapkričio 22 d. Mi
nėjimą ruošia A.L. Sąjungos 
“Ramovė" Bostono skyrius.
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