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ATĖJO ADENAUERIUI EILE DERĖTIS SU MASKVA Europos rytinis sparnas braškaVILTIES NEDAUG, BET NUO TO PRIKLAUSYS 4 MINISTERĮŲ DERYBOS

kusi

prieš Nato narį

CYPRUS

DEZERTYRUI PRABILO

KINIEČIU 11 paleistųjų ameri
kiečių tarpe yra kai. vysk. Ja
mes Walsh iš Cumberland, Md. 
(viršuj) ir vienuolė maryknolietė 
Theresa (apačioj).

SĄŽINE
New Yorko vienas pilietis, 

pavarde Lydon, šiom dienom 
prisistatė į karo policiją ir pa
reiškė esąs dezertyras. Tai bu
vę 1928. Jis tada gavęs dienai 
atostogas iš kariuomenės su 
draugais nusigėręs; praleidęs 
porą dienų ir bijojęs grįžti j 
savo dalinį. Jis nuvykęs į Bos
toną, įsitaisęs civilinius drabu
žius ir persikėlęs į New Yorką. 
Čia vedęs ir gyvenąs iki šiol. 
Bet jam sąžinė nerimusi. Dabar 
jam 59 metai

Policija jį graąžino į kariuo-

Tačiau jeigu Maskvai pasi
sektų susitarti * tik trim jos 
siūlytais klausimais, ji laikytų 
sau laimėjimu, nes tai reikš
tų, kad santykiai “sunormalin- 
ti” — pripažintas status quo, 
kuriame rytų Vokietija lieka 
Sovietų žinioje.

Vakarai seka su dideliu susi
domėjimu, nes

Tai buvo rugpjūčio 31. Jis 
su vienu Amerikos atstovybės 
pareigūnu, kuris kongresma- 
nui buvo vertėjas, ir rusų šofe
riu išvyko į Maskvos priemies
tį Rublevo. Pamatę naujai pa
statytą mokyklą ir norėjo ją 
nufotografuoti. Jis mat yra 
švietimo komisijos narys. Jis 
parodė savo popierius mokyk
los vedėjai. Parodė Maskvos 
vyriausybės leidimą jam foto
grafuoti. Mokyklos vedėjas nie
ko neatsakė. Ji nieko nesakė 
nei, kai kongresmanas norėjo 
nufotografuoti čia pat esančią 
bažnyčią.

Mesgrįžome, pasakojo Holt— 
prie savo automobilio ir aš įsė-

ragino Casablancos miestą rug
sėjo 12 streikuoti, kad privers
tų prancūzus nusileisti ir grei
čiau atšaukti dabartinį sultoną 
Aralą.

• Sovioty maršalas Žukovas 
atsiuntė prez. Eisenhovreriui 
savo šeimos foto, kurioje esan
ti ir duktė su vyru. Taigi žur
nalistų paleista žinia, kad žu- 
kovas visai neturįs dukters, pa
neigiama.

• Brttę žemės Melo ipaahlis 
tų delegacija vyksta į Maatvą.

Amerikos atstovas Bohlenas 
protestų krūvą padidino dar 
vienu popierių. O kongresma
nas Holt tepasidarė pats išva
das. kad. anot jo,

laisvė turistam Rusijoj* tėra 
propaganda. Jūs ton neprieisi
te prie žmonių. Jus pamatysite 
tik tai, ko jie norės, kad pama
tytumėte .. . Manau, kad gali
mo užpilti truputi šalto van
dens pasakojimam apio Rusijos 
pasikeitimą".

DULLES REPRESIJOS 
VENGRIJOS KOMUNISTAM 
Valstybės departamentas raš

tu pareikalavo iš kom. Vengri
jos atstovybės Washingtone, 
kad ji sustabdytų visokią in
formaciją: Sykiu pažymėjo, 
kad tai represija prieš viso
kius kliudymus ir užgaulioji
mus, kuriuos patiria Amerikos 
atstovybės tarnautojai Buda
pešte.

dau. Staiga pasirodė leitenan
tas su atkištu revolveriu. Lei
tenantas nukreipė revolveri į 
atstovybės pareigūną, kuris 
stovėjo dar prie automobilio, 
paskui atstatė į mane... Bu
vau antrame kare ir Korėjos 
kare marinų korpe, bet taip 
arti per pėdą nuo veido nebuvo* 
niekad atstatytas man revolve
ris. Rusas pasakė, kad mes tu
rim vykti su juo į milicijos sar
gybą ar kažką panašaus. Mė
ginau išlipti, bet apie šimtas 
žmonių buvo jau apstoję maši-

Voktotijoą kancleri* Ade- 
naueris rugsėjo 8 atskrido į 
Maskvą. Lėktuvas — vokiškas, 
lakūnas — amerikietis, jo pa
dėjėjas — vokietis, navigato
rius— rusas. Kitas Adenaue
rio štabas atvyko traukiniu — 
13 vokiškų vagonų, kuriuos 
perstatytus ant plačių rusiškų 
bėgių pro Varšuvą atitempė 
rusiškas garvežys. Arti šimto 
žmonių juo atvyko — žurnalis
tų, mašininkių, net du virėjai 
su vokiškais maisto produktais.

Derybas pasiūlė Maskva.

Kongresmanas Joe Holt, 
resp., 31 m etų, yra, vienas iš 
dviejų tų kongresmanų, kurie 
Maskvoje prašė leidimo nuvyk
ti į Baltijos valstybes, kad pa
matytų, anot jo, ar

'‘dury* ten tikrai atviro*".
Jam nepavyko pakeliauti po 

Baltijos kraštus. Bet nelabai 
jam sekėsi keliauti nė po Mas
kvos apylinkes. Grįžęs į Wa- 
shingtoną jis papasakojo savo 
vieną tokios kelionės nuotykį.

ją priimti tik su sąlyga, 
tai būtų pereinamasis 

laipsnis i nepriklausomybę Kip
rui, bet Britanija to nežadėjo. 
Turkija šiose derybose buvo 
daugiau Britanijos pusėje. Jei 
ji negalėjo atgauti Kipro, kurį 
anksčiau valdė, tai jai geriau, 
kad būtų palaikoma dabartinė 
padėtis, o ne atiduoti jį Grai
kijai Tai sugadino santykius 
tarp Graikijos ir Turkijos. Bri
tai sustiprino įgulas Kipre.

Nesusipratimai gresia suga
dinti Balkanų (Graikijos, Jugo
slavijos, Turkijos) apsigynimo 
sąjungą. Ypačiai, kad ir Jugo
slavija vis labiau atsipalaiduo-

AMER1KA1 TRŪKSTA 
‘ MOKYTOJŲ

PLĖŠIKO SĄŽINĖ PRABILO
Kansas City vienas pasto

rius uždarbiauja ir apaštalauja 
kaip tari šoferis, šiom dienom 
jis vežė kažkokį keleivį ir pra
dėjo jam kalbėti apie bibliją. 
Bet tas ištraukė peilį ir rengėsi 
apiplėšti. Pastorius nenusigan
do ir pradėjo aiškinti plėšikui, 
kad naudos iš nužudymo jam 
bus nedaug. Aiškinimas baigėsi 
tuo, kad abudu su plėšiku pa

mėgę, iki jo bylą išaiškins. Bet simeldė, ir plėšikas paprašė, 
atiduoti jo į teismą negali ne kad jį nuvežtų į policiją.

na. Leitenantas sakė, kad aš 
esu nekultūringas, ir aš suti
kau su juo. Paskui atėjo mili
cijos kapitonas. Jis išklausė is
torijos, pažiūrėjo į popierius 
ir pasitraukė. Matyt, milicija 
yra bejėgė prieš karinį leite
nantą. Tuo tarpu atstovybės 
pareigūnas įsėdo į mašiną. Lie
pė šoferiui važiuoti. Bet šofe
ris niekaip negalėjo užvesti ma
šinos. Jis šaukėsi milicininko, 
davė auto signalą, bet jis “ne
girdėjo". Tai truko apie va
landą. Pasitaikė, kad atėjo 
armijos pulkininkas. Jis pažiū
rėjo popierius, paskui angliškai 
pasakė: “Jūs galite vykti”. 
Tada rusas šoferis išmoko už
vesti mašina.

Britv kolonijos Hongkongo 
policija paskelbė, kad Indijos 
lėktuvas su raudonosios Kini
jos delegacija balandžio 11 bu
vo susprogdintas tariamo kinų 
kuli raudonosios Kinijos .vy
riausybės įsakymu, žuvo tada 
16 komunistų vadų. Tas kuli 
dabar gyvenąs Formozoje.

Po atentato Kinijos radijas 
buvo kaltinęs, kad Amerikos 
agentai tai padarę, norėdami 
nužudyti Chou En-lai. Amerika 
ir Anglija tada įtarė, kad lėk
tuvo žuvimas yra komunistų 
propagandos triukas.

įstatymas sako, kad pabėgimas 
iš kariuomenės taikos metu į- 
sisenėja per trejus metus. 
Teks jį grąžinti namo.

Turkijoje įvyko minios de
monstracijos ir riaušės prieš 
graikus ir Graikiją., Vyriausy
bė turėjo išleisti tankus. Grai
kijos vyriausybė pareiškė pro
testą ir su skundu kreipėsi į 
Nato Paryžiuje. Tuo pat laiku 
nutrūko pasitarimai tarp Grai
kijos, Britanijos ir Turkijos dėl 
Kipro salos likimo. Gali su
griūti karinis bendradarbiavi
mas tarp Graikijos ir Turkijos, 
ir rytinis sparnas prieš bolše
vikus bus susilpnintas. *

Įvykiai plėtojosi tokiu keliu.

Riaušės kilo Graikijoje ir 
Turkijoje. Graikijos mieste Sa
lonikuose kažkas susprogdino 
Kernai Ataturk paminklą. Ata- 
turkas buvo Turkijos pirmasis 
prezidentas, gerbiamas turkų 
kaip jų valstybės kūrėjas. Sa
lonikuose jo gimimo vieta. Įtū
žę turkai surengė demonstraci
jas, išplėšė ir išdaužė graikų 
krautuves Turkijoje Istambulo 
mieste; taip pat Smirnos mies
te padegė Graikijos konsulatą 
ir vieną graikų bažnyčią.
' Minios sukilimui malšinti 
prieš graikus Istanbule ir ki
tuose Turkijos miestuose vy
riausybė pasiuntė kariuomenę 
ir tankus. Paskelbė išimties pa
dėtį, sušaukė parlamento po
sėdį. Apie 300 sužeistų, nuos
tolių už milijonus, 2051 suim
tas. Dabar ramu, patruliuoja 
gatvėse tankai.

ADENAUERIUI PIRMOJ 
EILĖJ RŪPI

karo belaisvių paleidimas ir 
Vokietijos sujungimas. Tad pa-

♦ Maskvos "Pravda" rašo, 
kad viceprezidentas Nbconas 
esąs “vienas iš Amerikos reak
cionierių, kurie stengiasi sunai
kinti Ženevos keturių konfe
rencijos dvasią".

• Britanijos min. pirm. Ede
nas pareiškė, kad reikia skai
čiuoti, jog taika truks mažiau
sia dešimtmetį, ir jis pasiryžęs 
mažinti apsiginklavimo išlai-

Komunistai 
susprogdino 
komunistus

KONGRESMANUI MASKVA 
ATRODO KITOKIA 
NEI SENATORIUI

MASKVA NORI
“sunonnalinti santykius tarp 

Sovietų ir vakarų Vokietijos”. 
Ji pasiūlė derėtis trim punk
tais — dėl diplomatinių santy
kių atnaujinimo, ūkinės sutar
ties ir kultūrinio bendradarbia
vimo.

AMERIKOS U1TUVIU LAIKBAtm

Per 13 posedžiŲ 
išsiderėjo 12 laisvę

Kom-Kicūjjrpranešė ~ 
rugsėjo 6, kad paleidžia tuojau 
12 amerikiečių iš bendro 41 
skaičiaus, dėl kurių eina dery
bos Ženevoje. Tarp 12 palei
džiamųjų yra 4 moterys ir 2 
mergytės. Derybos toliau eina 
dėl kitų 29, kurių 25 sėdi ka
lėjimuose.

Derybos tarp Amerikos ir 
kom. Kinijos truko jau penkios 
savaites. Buvo 13 posėdžių. 
Komunistai reikalauja pradėti 
politines derybas — dėl For- 
mozos ir Kinijos pripažinimo. 
Amerikos atstovaš Johnsonas 
atsisako kol visi amerikiečiai 
bus paleisti.

• Varšuvos radijas pranešė, 
kad suimti du Amerikos agen
tai lenkai Edward Agacki ir 
Adam Zajonz.

sitarimų programą tais punk
tais papildė.

Maskvos “Pravda” dėl su
jungimo tiesiai pasakė kainą: 
vakarų Vokietija turi pasitrau
kti iš Nato, turi pradėti tiesio
gines derybas su rytų Vokieti
ja, turi tapti Europos saugu
mo pakto nariu.

Visa tai Adenaueriui nepri
imtina, nes jis pasiryžęs tvir
tai laikytis Vakarų linijos. O 
Maskva kaip tik nori jį nuo 
Vakarų atitraukti. Dėl to Ade- 
naueris daug vilčių neturėjo 
vykdamas.

New York* vėl ištiko uosto 
darbininkų streikas. Sustreika
vo nuo trečiadienio popiečio. 
Jiem pritardami, simpatijos 
streiką paskelbė ir Philadel- 
phijos uosto 6000 darbininkų. 
Bostone ketvirtadienį buvo lau
kiama 4000 uosto darbininkų 
streiko. Ateina žinios, kad 
uosto darbininkai Kanadoje 
(Montrealy, Halifaxe, Quebe- 
cke ir St. John) svarstą, ar jiem 
prie streiko prisidėti. Jeigu 
iki pirmadienio nebus imtasi 
premonių, tai viso rytinio pa
jūrio uostai neveiks.

Trečiadienį didysis britų 
laivas “Queen Mary’’ išplaukė 
su 1247 keleiviais tik patiem 
keleiviam ir uosto bei laivo

Prezidentas už 
propagandos 
stiprinimą

Prez. Eisenhoweris pritarė
“United States Information 
Agency” planui — sustiprinti 
propagandą apie Amerikos tai
kingus siekimus. Programa tu
rinti vadintis “taika laisvėje ir 
teisingume’’. Ji turi būti siun
čiama rusų tautai ir bolševikų 
pavergtiem kraštam. Preziden
tas pažadėjo tam reikalui dau
giau pinigų. Lig šiol įstaigai 
skirta 85 mil. Jos žinioje yra 
ir “Amerikos Balsas".

• Darbo Dienos savaitgaly 
keliuose užmušė 438, prigėrė 
80. kitu būdu žuvo 90. Viso sa
vaitgalio “balansas" 608. Jis 
didesnis už 1954, bet mažesnis 
už 1951.

• Anglija pasiskelbė duosian
ti savivaldą Kipro salai Joje 
gyvena pusė milijono, daugiau
sia graikų, kurie nori prisijung
ti prie Graikijos.

NELEIDIMAS KONGRESMA- 
NAM VYKTI Į BALTIJOS 

KRAŠTUS VERČIA ABEJOTI 
BOLŠEVIKŲ ŽINIOM

Spaudoje buvo iškelta, kad 
sovietai daugiau leidžia lanky
tis Rusijoje, bet labai sunkiai 
pavergtuose kraštuose. O ne
leisdami į Baltijos kraštus Ame
rikos kongresmanų, paskatino 
spaudą iš naujo atkreipti akis į 
Baltijos kraštus ir iškelti klausi
mą: o kodėl? Su tokiu klausi
mu pasireiškė ir “N. Y. Times” 
rugsėjo 2 vedamajame.

ŠITAS SUSITIKIMAS 
PARODYS,

prie kokios išvados gali prieiti 
paskui užsienių reikalų minis- 
terių konferencija.

“Šitas incidentas pavaizduo
ja, kiek geležinė uždanga pa
kelta ir kiek ne”, rašo laikraš
tis. Ir kodėl nepakelta ties 
Baltijos kraštais? Atsakymą 
randa tokį pat kaip ir mūsų.

“Iš visų Sovietų Sąjungos 
valdomų sričių Baltijos valsty
bės Lietuva, Estija ir Latvija 
yra labiausiai tarp tų, kurios 
yra aklinai užvertos užsienie
čiam. Jau daugiau nei penkio
lika metų, kai šios valstybės 
tapo Sovietų Sąjungos dalimi, 
tariamai savu prašymu, o iš tik
rųjų tai gali būti pažymėta 
kaip nuopelnas Sovietų okupa
cinės kariuomenės, kuri tuo 
metu ten buvo. Po vokiečių 
okupacijos n karo meta per 
paskutinius dešimt metų šios 
valstybės atrodo visiškai suso- 
vietintos. Galima ten buvo stip
ri rezistencija. Pakartotiniai 
pranešimai kalbėjo apie baltų 
masines deportacijas ir vietos 
gyventojų pakeitimą rusais ir 
kitom tautybėm iš Sovietijos”.

Sovietai nenori, kad tai ma
tytų užsieniečiai ir tikėtų tuo, 
ką skelbia patys Sovietai. Dėl 
to "N. Y. Times” sako:

“Sovietų vyriausybė tvirti
na, žinoma, kad Baltijos valsty
bių gyventojai yra laimingi 
įjungti į ‘daugiatautę draugin
gų sovietinių kraštų šeimą’. 
Bet jeigu taip, tai kam Stos 
valstybės apsuptos geležine už
danga? Sovietų vyriausybė ne- 
siMjojo leisti užsieniečiam ap
lankyti net Kazachstaną ir vi
durinę Aziją, kodėl gi bijo vizi
tų Baltijos valstybėse?”

Ir išvadą laikraštis padaro:
“ToL kol šita geležinė už. 

danga yra. Sovietų vyriausybė 
gali sau piktintis, kad pasaulis 
abejoja Sovietų rodomu šios 
svarMos srities gyvenimo ir

GALVĄ NAMIE PALIKO, 
AR TEN JOS NETEKO?

Šen. George W. Malone, 
resp.. pabuvojęs 5 dienas Mas
kvoje. pareiškė, kad "Amerikos 
Balsą" reikia sustabdyti, nes 
rusų tauta visai negalvojanti 
apie revoliuciją. Taip pat kari
nes išlaidas reikią sumažinti, 
nes "Sovietų Sąjunga karui ne
pasiruošusi".

Graikijos vyriausybė pareiš
kė Turkijai griežtą protestą. 
Kreipėsi į Nato tarybą Paryžiu
je su skundu 
Turkiją.

NUTRŪKO 
DĖL

Prasideda mokslo metai. Mo
kyklose šiemet būsią 39,772,000 
mokinių ir studentų. 1,658,000 
daugiau nei anksčiau. Studen
tų bus 2,839,000 arba 99,000 
daugiau nei anksčiau. Bet mo
kytojų trūksta 141,300. Dėl to 
daugelis klasių turės būti per
pildytos.

• Indijoje ir Pakistane nuo 
potvynių 25 milijonai neteko 
pastogės.

personalui aptarnaujant laivą 
ir keleivius.

Priežastis? Ginčas tarp ne
priklausomos uosto darbininkų 
sąjungos ‘International Long- 
shoremen’s Asšn) ir New Yor
ko—New Jersey valstybės uos
to komisijos (Waterfront Com- 
mission). Esą komisija atėmusi* 
darbo leidimus nubaustiesiem 
sąjungos (International Long- 
kaltino, kad tai nežmoniškas ir 
savivališkas komisijos elgesys. 
Prieš jį protestuodama, ir pa
skelbė- streiką.

Vienos dienos streikas atsiei
na New Yorkui apie 1 mil. dol.

Komunistus iš 
Korėjos iškrausto

Amerikos atstovas Korėjos 
paliaubų komisijoje gen. H. 
Parks pareikalavo paleisti va
dinamą ‘neutraliąją kontrolės 
komisiją. Jo reikalavimas atiti
ko Pietų Korėjos reikalavimą 
pašalinti lenką ir čekosloyaką, 
kurie verčiasi Pietų Korėjoje 
šnipinėjimu. Dabar pranešama, 
kad Korėja iš dalies laimėjo. 
Pranešama, kad iš penkių Pietų 
Korėjos miestų kontrolės ko
misijos nariai, viso 38 žmonės, 
tarp jų ir 23 kaltinti šnipinėji
mu, jau yra iškelti.

PASITARIAMAI 
KIPRO

Spėjama, kad šita tarpusavio 
neapykanta bus kilus dėl Kip
ro salos. Ten graikų yra 400,000 
ir turkų 100.000. Turkai prieši
nasi graikų norui prijungti sa
lą prie Graikijos, f

Politiniai pasitarimai tarp 
Britanijos užsienių, Graikijos 
ir Turkijos užsienių reikalų 
ministerių dėl Kipro salos rug
sėjo 6 nutrūko. Graikai atme
tė Britų siūlymą duoti Kiprui Ja» pradėjusi draugiškumą 
savivaldą. Graikija būtų suti- Maskva.



SPAUDA

buvo pa-

sius” — laisvės kovotojų atsto
vą J. Bataitį ir tautininkų at
stovą T. ŠidiškĮ.

* liuoji 
tėm".

ir už de- 
Lietuvo-

DARBININKAS 1955 m. rugsė|is 9 d. no. 64

GERI BUVO LAIKAI, BET JCS PASIRODĖTE MELAGIAI 
suomenę, kad tariamai ar tik
rai iš Vokietijos perduodamos, 
dažniausiai įvilktos į feljetoni- 
nę ar laiškų formą, žinios apie 
Vliką ir atskirus laisvinimo or
ganų pareigūnus yra šmeižian
čio pobūdžio... Jos, atrodo, 
yra padiktuotos keršto. Jomis 
įvykdomi grasinimai, kad ne
buvo tylėta ir buvo iškelti kai 
keno netinkami veiksmai”.

Kas tie “kai keno” nepasaky
ta ... Bet

Laisvoji Lietuva 
rugsėjo 2 prikiša VT pirmi-

pritrenke. Vyrai įtempė Linse 
į taxi, kuris buvo iš lėto važia
vęs paskui, ir,tada pasileidę di
deliu greičiu sovietų sektoriaus 
link. Moteris, kuri kitoje pusė- 

. . _ je gatvės tai matė, suriko, su-
fynę kažkoks vyras prisiartino Suėmė šoferį ir nepažįstamąjį, bėgo žmonių, ėmė vytis, vienas 
prie tari. Pasisakė norįs. va- Šoferis buvo išlaikytas kalėj!- vaikinas net motociklu. Iš tąxi 

penki šūviai atbaidė sekėjus. 
Stabtelėję jie matė, kaip sovie
tinėje pusėje laukė susirinkę 
daug liaudies milicininkų. Jie 
pakėlė kartį, ties kuria automo
biliai būdavo patikrinami, ir 
tari nesustodamas nunėrė Į 
rytinį Berlyną... Tai ir visa,

Tu spekuliuoji cigaretėm
Taip Masarykas buvo 1948

kovo 9 Maskvos agentų nužudy
tas. Gydytojas, kuris žinojo jo 
arirtfes paslaptį, buvo taip pat 
nužudytas...

Kad taip gali būti, Masarykas 
buvo jautęs. Dar kovo 7 pas jį 
buvo atsilankiusi 
draugė ir rašytoja Mercia Da- 
venport. Ją įprašė Masarykas 
kuo greičiausia vykti į Londo
ną ir pasimatyti su Churchilliu. 
Ji turėjo pasakyti Churchilliui, 
kad Masaryko gyvybė esanti pa
vojuje, ir paprašyti, ar jis ne
gali padėti Masarykui pabėgti į 
Angliją. Prašė kreiptis taip pat 
į užsienių reikalų ministerijoje 
į Robert Bruce Lockart ir Or
ine Sargent, su kuriais Masary
kas buvo gerai pažįstamas iš tų 
laikų, kai jis buvo į Londoną 
pabėgęs nuo nacių. Masarykas 
galvojo, kad ištrūkti iš Prahos 
jis galės tik britų agentų pade
damas.

Sovietų saugumas Masaryką 
aplenkė. Trys dienos po Miss 
Davenport apsilankymo Masa
rykas buvo nužudytas ...

Nužudymo neišvengė ir tie, 
kurie Masaryką žudė ...
1952 Čekoslovakijoje buvo ko
munistų vadų valymas. Iš 14 ap
kaltintų 11 buvo pakarta. Tarp 
jų buvo ir tas Vladimir Clemen- 
tis, kuris buvo Masaryko pava-. 
duotojas ir tuojau po jo nužu
dymo buvo užėmęs ministerio 
vietą. Buvo tarp teismo teisia
mų ir tokis Andrė Simone. Teis
me jis buvo vadinamas žurnalis
tu iš komunistų organo “Rude 
Pravo”. Jis pripažino savo kal
tę, bet prašė pasigailimas, atsi
žvelgiant į jo nuopelnus. Kai 
teismas vis dėlto jį pakeldino Į 
kartuves, tada buvo paskelbta 
ir to pakartojo Andrė Simone 
paskutinė pavardė —' Otto 
Katz; ir pavadintas jis buvo 
“žydų nacionalistinės buržuazi
jos agentu”... Tokis atpildas! 
O Katz buvo išdirbęs bolševikų 
saugumui 22 metus iš savo 52 
metų amžiaus. Tarp jo nuopel
nų bolševikam buvo ne tik Ma
saryko nužudymas. Jo vardas 
buvęs įpintas ir į nužudymą 
Leono Trockio, ir vokiečių ko
munisto Muenzenberg...

Po karo grobimus labiausiai 
praktikuoja sovietu saugumas 
iš Vokietijos.

Berlyno vokiečių policija sa
ko, kad tik per 1953 buvę pa
grobta ir išgabenta į rytinį Ber
lyną apie 400. Daugelis jų ne
buvo nė paskelbti. Kaip bolše
vikų agentai tatai padaro, ilius- 
truosim bent vienu pavyzdžiu, 
sukėlusiu daugiausia susijaudi
nimo. Tai dr. Erich Linse pa
grobimas 1952 Hepos mėn.

Linse buvo “laisvųjų juristų 
komiteto” pirmininkas. Uoliai

žhroti į rytinį Berlyną, šoferis, me porą dienų. Nepažįstamojo 
nenorėjo į komunistinį miestą. 
Nepažįstamasis pridėjo dar 20 
DM, ir šoferis nusileido. Pake
liui nepažįstamasis pasilenkė ir 

jo didelė . padėjo šalia šoferio kartoną 
amerikoniškų cigarečių, šoferis, 
manydamas, kad tai jam, padė
kojo. Kai tik automobilis priva
žiavo, kur nepažįstamasis buvo 
norėjęs, du “liaudies milicinin- 
kai”prišoko prie taxi, šaukdami:

"Tu esi šmugelninkas, speku- 
amerikoniškom cigare-

jis daugiau neinate. Kai ji pa
leido, pasakė, kaęl keliautų į 
vakarų Berlyną ir nurodė vietą, 
kur jis ras savo automobilį.

Paskesni tikrinimai parodė, 
kad automobilis kitą dieną buvo 
Gertchtstrasse, toje gatvėje, 
kur gyveno dr. E. Linse. Linse kas buvo matyta ar girdėta apie 
išeidavo kiekvieną dieną Į dar
bą punktualiai^šį ryta, kai jis 
nuėjo nuo namų kokius 30 met
rų, iš tari išlipo du vyrai. Jie 
ėjo paskui Linse, ir vienas stai
ga jį čiupo,o antras jį smūgiu

Rašo: LINUSIŠ LIETUVOS

ŠEN. AĮULEN ELI.ENDEK i
ūkio parodoj SfaskVoje.

dr. Linses grobikus.
Amerikos ir Anglijos komisa

rai pareiškė sovietų gen. čuiko- 
vui protestus. Tas pažadėjo' iš
tirti. Kai po kelių savaičių vis 
nieko nebuvo girdėti, klausi
mas buvo iškeltas Anglijos par
lamente. Edenas įteikė formalų 
protestą, Amerikos Connant 
taip pat. čuikovas mandagiai 
paaiškino, kad tyrinėjimai nie
ko nerado — jokių taxi ar jo 
keleivių pėdsakų sovietinėje 
zonoje nerasta. Jis dar pridėjo 
manąs, kad amerikinis ir briti- 
nis kolegos tikriausiai neįtaria 
Sovietų Sąjungos, kad ji būtų 
galėjusi prisidėti prie to inci
dento.

Nei Amerika nei Britanija 
nieko daugiau negalėjo daryti.

O Sovietai žinojo iš anksto, 
kad susilauks tik jų protesto ir 
nieko daugiau. į protestus jie 
seniai išmoko nekreipti dėme
sio.

Vokietijos gyventojam tai kė
lę tik nepasitikėjimą anglais ir 
amerikiečiais, kurie nepajėgia 
apsaugoti nuo grobimų ne tik 
gyventojų, bet ir prieš komu
nizmą veikiančių lyderių, tai
gi jų pačių sąjungininkų.

Linse kaip tik neseniai buvo 
paskelbęs dokumentą apie rytų 
Vokietijos apginklavimą ir 
“liaudies milicijos” bendradar-

suėmimą lnrva.' skirta 10,000 
DM. Tuo tarpu už kitų pagrobi
mą agentam moka po 500 — 
1000 DM.

Vilius, 
prokomunistinė Chicagoje, rug
sėjo 1 ^pasitenkinusi, kad 
“Naujienos”'. nieku nesiskiria 
nuo “smetanininkų ir klerika
lų”. Ot, seniau tai buvo kas ki
ta . . . Ir prisiminė “Vilnis” lai
kus, kada “Naujienų” žmonės 
ėję išvien, su “Vilnies” žmo
nėm: “1936—38 metais ... vei
kė Amerikos Civilių Kongresas, 
kur ‘Vilnies’ žmonės bendra
darbiavo su ‘Naujienų’ žmonė
mis. ‘Naujienos’ tuomet skyrėsi 
nuo klerikalų ir smetonininkų. 
‘Naujienos’ tuomet sakė, kad 
krikščionys demokratai nėra 
nei krikščionys nei demokra
tai... Bet tie laikai jau seniai 
praėjo”.

N Naujienos
rugsėjo 3 pripažįsta, kad su 
‘Vilnies’ komunistais bendra
darbiavo. Tik aiškina, kad “tas 
beA iradarbiavimas ‘Civilinių 
Teisių Gynimo kongrese’ turė
jo aišku ir griežtai aprėžtą tik
slą:

kovoti,, kad Lietuvoje būtu 
atsteigta demokratinė santvar
ka —

tokia santvarka, kokią nu
statė Lietuvos Steigiamasis sei
mas (Tai buvo aiškiai pabrėž
ta)”.

“Naujienos” primena, kad 
Chicagoje. New Yorke ir kitur 
“lietuviai komunistai” dalyvau
davę Vasario 16 minėjimuose, 
o Mizara net visą doleri auko
jęs Lietuvos Gynimo Fondui. 
Iš tokių faktelių “Naujienos” 
pasidaro išvadą:

“Vadinasi. 1936—^8 komu
nistai stojo už Lietuvos nepri
klausomybės gynimą 
mokratinę santvarką 

. je”.
Bet “kada Lietuva 

grobta, tai Prūseika ir kiti 
bimbininkai džiaugėsi ir trium- 

i favo”. 4
1 “Taigi, pasirodė, kad jie yra 

melagiai ir veidmainiai: Lietu
vos nepriklausomybė ir jos de
mokratinė santvarka ... jiems

višai nerūpėjo. Jie buvo bolše
vikinio despotizmo tarnai”.

Tada esą “Naujienos” jiem 
paskelbusios karą.

Šitas pasiaiškinimas patvirti
na, kad

Amerikos lietuviai socialis
tai buvo sudarę su komunistais 
bendrą frontą; bet komunistai 
juos apgavo, vaidindami stoją 
už demokratinę nepriklausomą 
Lietuvą.

Pasiaiškinimas parodo taip 
pat, kokis buvo politinis nayvu- ninkui, kad jis pašalinęs iš ap- 
mas žmonių, kurie tikėjo, kad mokamų vietų “nepaklusniuo- 
komunizmas gali kovoti už ne
priklausomą ir demokratinę 
Lietuvą.

Vilnis
.rugsėjo 1 skundžiasi, kad 
SILPSTA ŽENEVOS DVASIA... 
“Ženevos dvasia”, kurtąja tiek 
daug girtasi laike viršūnių kon
ferencijos ir tuojau po jos, da
bar-jau pasidarė negeistina J. 
V. užsienio politikai.

“Nevien valstybės sekr. Dul- 
les, bet ir pats prezidentas Ei- 
senhower tos dvasios nenori”.

DĖL TO ATSIGAUNA 
"LAISVĖ"

Ir jau rugsėjo 3 tas komu
nistinis laikraštis praneša, kad 
jo komunistinė draugė “Laisvė” 
atgavo savo senąjį formatą, tik 
pinigų dar labai reikalinga ... 
O kai tas komunistinis laikraš
tis sumizernėjo “Darbininkas” 
buvo parašęs: “Laisvė tikisi, 
kad kada nors atsigriebs. Gal 
tada, kai vėl sustiprės šaltasis 
karas tarp Maskvos ir \Vashing- 
tono”. Jei patikėsim Vilnies 
pranešimui apie Ženevos dva
sios nykimą, tai toji “gera die
na” Laisvei jau atėjo ... Karas 
reikalingas, tai ir “Laisvė” rei
kalinga ...

ĮSPĖJA dėl šmeižtų 
IR VOKIETIJA

Eltos Informacijose 
rugpiūčio 31 Vykdomoji Taryba 
“laiko savo pareiga išpėti vi-

DŽIAUGSMAS BE PAGRINDO 
iš Vienybės

rugpiūčio 26 matyt, kad J. 
Tysliava skaitė “Darbininko” 
rugpiūčio 23 nr. ir išskaitė sau 
linksma siūlymą dėl Lietuvos 

‘iždo likučių: esą
"tėvų pranciškonų laikraščio 

redaktoriai... siūlo jais bent 
pasidalinti".

Kokiomis aplinkybėmis Tys
liava laikrašti skaitė, kad toki 
siūlymą surado, sunku pasaky
ti. Bet jo džiaugsmas be pa
grindo — nes “Darbininkas” 
terašė, kad “Dirva” skundus ' 
dėl karo invalidų aprūpinimo 
siųstų ne tik Vliko adresu, bet 
ir diplomatų: “Berods, kai ku
rie nusipelniusieji daugiau ar 
mažiau remiami iš Lietuvos 
iždo likučių. Ar ne ten pat tu
rėtų priklausyti ir Lietuvos ka
ro invalidų, reikalas?”

• Lėktuvas be lakūno ... 
Australijoje lėktuvas stovėjo: 
motoras veikė; kažkaip atsilei
do stabdžiai, ir lėktuvas, be 
lakūno, pats pakilo į orą ir su
kinosi viršum miesto. Kilo 
aliarmas; du laivyno lėktuvai 
ėmė Vytis “pabėgėlį”, prisi
taikė. kai jis buvo viršum jū

ros. ir ... nušovė.

; ir sumaniai vadovavo medžia
gos rinkimui apie sovietų dar
bus ir metodus. Ypačiai apie jų 
šnipu veikimą. To sovietai ne
galėjo leisti.

Liepos 11 anksti vakarų Der

Lietuvius ragina keltis į Kareliją
“Vyriausioji perkėlimo ir or

ganizuoto darbininkų telkimo 
valdyba prie LTSR ministrų ta
rybos”, turinti skyrius Vilniu
je. Kaune. Klaipėdoje, Šiauliuo
se, Panevėžyje, o “taip pat vi- 
suosę respublikos vykdomuo
siuose komitetuose” kviečia lie
tuvius kolūkiečius savanoriškai 
keltis į Kareliją “Nuolatiniams 
miškų ruošos darbams”. Nemo
kamai teikiama kelionė visai 
šeimai, nemokamai pervežamas 
iki 2 tonų turtas ir galvijai. 
1000 rublių gauna šeimos galva 
ir po 300 nuo kiekvieno nario. 
Trobesiams pasistatyti teikia
ma 10,000 rublių suma, kurių 
40% sumokama tuoj pat. likusi 
dalis išmokama per 10 metų. 
Karvėms įsigy ti duodama 2,000 
rublių pašalpos, kurią atiduoti 
reikia per trejus metus. 
Kam, tada ruseliai dabar ne 
jau lietuvių kalba žada grąžinti 
pabėgėlius į Tėvynę.

NUO MIRTIES NUBĖGO 
IR VĖL SUGRĮŽO

Kanadoje šiom dienom turė
to būti pakartas vienas žmog
žudys. Bet jis suvaidino suso
pus vidurius, prisiviliojo tokių 
būdu sargą į celę; jį surišo, 
atėmė raktus ir laisvai iškelia
vo. Bet kai atėjo pas savo ad
vokatą. tas prikalbino jį grįžti 
atgal į kalėjimą. Jis grįžo ir 
laukia savo likimo — pasigailės 
jo ar ne.

• Ls’riįos arkivyskupas J. 
F. Gawlina iš Romos atvyko 
kuriam laikui į Ameriką.
• Vokitoijpja trūksta 3 mili

jonų tėvu. Apie 2 mil. šeimų 
tėvu neteko kare; apie 400,000 d žiu žydėsi”, 
moterų yra persiskyrusių, fnip 
apie pusė milijono dėl įvairių 
priežasčių gyvena skyrium nuo 
savo vyrų.

SALOMĖJAI NĖRIAI 
PAMINKLAS KAUNE

Prieš mėnesi Kaune su dide
lėm iškilmėm, dalyvaujant betgi, 
visai mažai žmonių, buvo atida
rytas Salomėjos Nėries , pa- 
i. aklas, kuri sukūrė jos vyras 
P> P.učas. Tą diena maskolbcr- 
r ė šventė Kaune 11 “išlaisvi- 
r.nno” metines. Kalbėjo Justas 
Paleckis, Antanas Venclova, ku
ris didžiavosi, kad Salomėją Nė
rį skaito visoj Tarybų Sąjungo
je ir ne! Kinijoje, kinų kalba. 
Ieva Simonaitytė sakė liūdinti, 
kad Salomėja Nėris nemato, 
kaip “musu žemė dabar žydi ir 
Imi joja. Agitatorius II. Mieželai
tis, paskaitė eilėral’į "Tu dieme-

ANTANAS VEKZLOVA 
PERSISTENGIA

Lietuvoje yra susidarytas isoū- . 
dis, jog Antanas Venclova yra 
per uolus betaikaudamas Ma.sk- tarybinius

Metų” jis mirksta savo tuščia
žodžiavimuose. Tremtiniam lie
tuviam jis turi šiuos žodžius: 
“Kaip žiurkės iš skęstančio lai
vo, pro vakarinę, sieną į vaka-’ 
rus, pas savo fašistinius globė* 
jus išdūmė stambiausi krašto 
išnaudotojai, fašistiniai vadu
kai ir vadai, spekuliantai ir 
kapitalistai, dvarininkai ir sve
timų valstybių šnipai. Apimti 
baimės, bijodami liaudies teisin
go teismo, visi šie lietuvių tau
tos prakaito gėrikai, kiek pa
jėgdami gabenosi Į užsienį auk
są, briliantus ir kitokį turtą, 
permirkusį darbo žmonių pra
kaitu ir ašaroms”.

Kažin kaip jam už tokius žo
džius padėkotų tremtinių gra
žinimo komiteto pirmininkas 
Michailovas, kuris dabar įkalbi
nėja, kad ir “karo nusikaltė
liai” gali grįžti, nes visiems 
bus “dovanota”?...

RUGPIŪČIO PRADŽIOJE 
DAR NEPRADĖTA 

ŠIENAPIŪTĖ
Maskva siuto patyrusi, kad 

rugpiūčio pirmą dieną Jonavos. 
Tytuvėnų, Telšių. Troškūnų ra
jonuose dar nebuvo kaip rei
kiant pradėta šienapiūtė, kai > 
tuo tarpu apie Kauną kai kur 
jau kirto rugius, šiaip pavasa
ris buvo vėlyvas šiais metais 
Lietuvoje. Bet normaliai Lietu
voj šieną pjaudavo apie Šv. Jo
ną. .

REIKALAUJA RAŠYTI 
KARINĖM TEMOM

Pavergtos Lietuvos gyvenimo 
s'obėtojai nurodo, jog pasku
tiniu metu, kada amerikiečiai 
ncatsidžiaugia draugo Mackevi
čiaus. spccialėmės ūkio MVD 
skyriaus viršininko, šypsniu 
šnipinėjant Amerikos žemės 
ūkį. Lietuvoje toks A. Rimkū- 
nas tuo pačiu metu reikalavo 

rašytojus /tiekti
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darbininkas

Popiergaliai, lietuviškos mokyklos ir mūsų pareigos
Rašo PRANAS NAUJOKAITIS

POPIERGALIAI

Daugeliui amerikiečių tatai jau aišku. Ir informacijos centro 
vadovybė siūlė prezidentui nesusilpninti, bet sustiprinti Ameri
kos propaganda. Bet yra taip pat. senatorių, kurie kelias dienas 
pabuvę Maskvoje jau įsirikiavo j Britanijos raudonojo dekano ke
lia ir skelbia, kad Sovietai nori taikos ir kad reikia nusiginkluoti, 
propaganda sustabdyti.

Gal dėl to jie taip kalba, kad jie jau ir “senatoriai”.

Kaip anapus geležinės uždangos Ženevos konferencija pri
statoma, parodo pora pavyzdžių. — Mūsų bendradarbis, kuris se
ka sovietinę spaudą, štai praneša, kad Vilniaus “Tiesa” įsidėjo 
nuotraukas pirmame puslapy iš garsiojo Bulganino pikniko. Jose 
pavergtieji lietuviai matė prūdo pakraščiu žingsniuojant ir mei
liai besikalbant Amerikos atstovą Bohleną, sovietinį Molotovą ir 
kt. O jau kitame “Tiesos” puslapy M. Kiriajev straipsny “Komu
nistų partijos taktikos pagrindų triumfas” duoda suprasti, kad 
dabartinė draugystė tėra tik taktikos reikalas. Dvejopos taktikos, 
pramatytos Lenino ir su dideliu pasisekimu pritaikytos Kinijoje. 
Žinoma, kad ten šypsodamiesi komunistai išgavo iš gen. Marshal- 
lio laisvas rankas ir laimėjo visą Kiniją, arba Kiriajevo žodžiais: 
“Kinijos komunistų partija sugebėjo konkrečiomis istorinėmis 
sąlygomis pritaikyti leninizmo strategiją ir taktiką”.

Laikraštį tvarko Redakcine Komisiją. Vyr. red. S. SufledėUs 
Stnipaniaa ir korespendenelja* redakcija taiso “vo nuožiūra. Nenaudoti 
■tratamai saugomi ir gražinami tiktai autoriams praiaai. Pavarde paatraty- 
tt straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Ui skelbimu turini ir 
kafte redakcija neatsako.

to pa- 
Vieną 

atvežti 
miesto

vertina neigiamai, bet vis dėlto 
ląikas nuo Taiko spaudoje jie 
mėgina pasišaipyti iš lietuviško 
darbo. Maironio mokyklos penk
mečiui paminėti išleisto leidi
nėlio proga, recenzuodamas tą 
leidinėlį, kažkoks slapukas 
“Laisvoj Lietuvoj” kiek įma
nydamas niekino pačią mokyk
lą, jos išduotus atestatus vadin
damas niekam nevertais po
piergaliais, šaipėsi net iš Lie
tuvos Generalinio Konsulo, iš 
mokytojų, iš vedėjo, iš mokyk
los einpmo kurso, iš lituanisti
nių dalykų programų... Tame 
pat laikraštyje antrosios abi
turientų laidos išleistuvių pro
ga vėl panašaus slapuko buvo 
pakartoti ankstesnieji pasišai
pymai ir vėl atestatai pavadin
ti popiergaliais ... Kritika? 
Gal kas mėgins slėptis už šito 
ginkld? Ne, gerbiamieji,

čia jau ne kritika, o griauna
masis darbas!

kykla jų žinias tik papildė, su
stiprino ir užbaigė. Jų pasi
ruošimas visiškai prilygo trem
ties gimnazijų abiturientų pasi
ruošimui, kuris, kaip matėme, 
nepadarė gėdos mūsų jaunie
siem studentam, įstojusiem į 
aukštąsias šio krašto mokyk
las. Antroji laida išleidžiama 
po šešerių mokyklos darbo 
mėtų, šie visi jaunuoliai litu
anistinių žinių tvirtus pagrin
dus taip pat dar atsinešė iŠ 
tremties lietuviškos mokyklos 
Vokietijoje. Ir dėlto per šeše
rius mokslo metus pilnai pajė
gė išeiti visą lituanistinių da
lykų gimnazijos kursą. Jie 
gražiai parašė rašomuosius dar
būs, išlaikė egzaminus žodžiu. 
Tiesa, neteko su jais man pa
čiam dirbti paskutiniaisiais 
mokslo metais, bet teko su jais 
susitikti gyvenime, lietuviš
kuose parengimuose, lietuviš
kose organizacijose, ir esu įsi
tikinęs, kad jų įsigytos žinios 
ir visas lietuviškas subrendi
mas yra pilnai verti lietuviško 
brandos atestato. Taigi šitokių 
jaunuolių brandos atestatus 
Lietuvos Respublikos vardu ir 
yra patvirtinęs Lietuvos Gene
ralinis Konsulas.

O rašeivoms tai tik “popier
galiai”. .. Ta pačia proga turiu 
pastebėti, jog teko susitikti to 
paties amžiaus lietuvių jau
nuolių, nelankiusių lietuviškos 
mokyklos. Jie paliko labai 
liūdną įspūdį: ir lietuviškų rei
kalų supratimu, ir savo tarse
na, ir skurdžiu žodynu ir net 
savo elgesiu.

Rudens pradžia būrius vaikų 
ir jaunimo vėl susodina į mo
kyklos suolus. Kartu su ben
drosiomis krašto mokyklomis 
naujus mokslo metus pradeda 
ir lietuviškosios mokyklos: vie
nur lietuviškos pamokos įsi- 
glaudžia į lietuvių parapijinių 
mokyklų savaitinę pamokų 
lentelę, o kitur lituanistinis 
švietimas įmanomas tik šešta
dieninių mokyklų 'forma. Tai 
priklauso nuo vietinių sąlygų, 
kurios Amerikos lietuvių kolo
nijose yra labai nevienodos. 
Taigi ir kalbant apie lietuvišką
sias pamokas ir iš viso apie li
tuanistinį švietimą šiame kraš
te, negalima taikyti visoms vie
tovėms bendro masto.

/Užbaigdama šeštuosius moks
lo metus, Maironio šeštadieni
nė mokykla Brooklyne išleido 
antrąją savo abiturientų laidą: 
15 jaunuolių gavo brandos 
atestatus. Pirmoji laida buvo 
išleista 1952—53 metais, šių 
eilučių autorius pats yra ruošęs 
aną laidą prie egzaminų. Gim
nazijos mokslą visi anie jau
nuoliai buvo pradėję lietuviš
kose tremties gimnazijose Vo
kietijoje. O šeštadieninė mo-

vaikus auklėti tikrais, lietuviais 
ir jų neleidžia į lietuviškas mo
kyklas. Be abejonės, toki klau
simai Chicagos sąlygose iškyla 
visai be blogos valios, visai ne 
kaip problemą, o savaime aiš
kus eilinis dienos klausimas, 
bet kitose vietose jis yra tikra 
problema, o tokios nuomonės 
gali būti ir labai žalingos.

Nesusipratimu reikia laikyti 
ir pedagogo A. Rinkūno spaudo
je keltą klausimą: kodėl vai
kai nemėgsta lituanistinių pa
mokų? Klausimas buvo pasta
tytas kaip aksioma ir mėginta 
aiškinti atskirus faktus ir prie
žastis. Tačiau pats klausimas 
taip pat reikalauja įrodymo.

Argi lietuviukai iš tikro ne 
mėgsta lituanistinių painokų?

Galimas daiktas, kad tokių 
reiškinių pasitaiko, bet jie nė
ra visuotiniai. O neigiamojo 
reiškinio apibendrinimas jau 
yra žalingas pačiam lituanisti
niam švietimui.

Tačiau aukščiau paminėti pa
vyzdžiai yra tik autorių nepa
kankamas apdairumas liečiant 
labai opius ir jautrius klausi
mus. Bet esama ir blogos va
lios reiškinių.

MAIRONIO 
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
New Yorko lietuvių kolonija 

laikoma antrąja savo didumu 
Amerikoje. Tačiau jos padėtis 
šiame didmiestyje yra labai 
nedėkinga. Niekur čia lietuviai 
negyvėna kompaktiška mase. 
Tėra tik viena Apreiškimo pa
rapijos mokykla Williamsbur- 
ghe, tačiau ir šios mokyklos 
mokinių didelė dauguma yra 
nelietuviai. E šios skurdžiau- 
sios Brooklyno dalies vis dau
giau ir daugiau lietuvių išsike
lia į gražesnius miesto pakraš
čius. Tuo pačiu smarkiai ma
žėja lietuvių vaikų procentas 
mokykloje. Tikrai nuoširdus 
klebono kun. N. Pakalnio no
ras palaikyti šioje mokykloje 
lietuvybę ir abiejų mokytojų D. 
Kunskaitės ir V. Jocienės gra
žiai atliekamos lietuviškos pa
mokos su lietuviukaE vaikais, 
vis dėlto, lituanistinio švietimo 
problemos visam didžiajam 
New Yorkui neišsprendžia ir 
negali išspręsti nė ateityje.

Čia belieka tik vienintelė 
išeitis — šeštadieninė mokyk-

SKIRTINGOS SĄLYGOS
Vaizdingumui paimkime ke

letą pavyzdžių. Antrosios Lie
tuvos sostinės Chicagos yra pa
ti laimingiausia, nes čia veikia 
keliolika beturiu parapijinių 
mokyklų, kurių daugumą mo
kinių sudaro lietuviai vaikai ir 
kur lietuviškos pamokos nesun
kiai įjungiamos į savaitinę pa
mokų lentelę. Net ir aukštesnį 
lituanistinį kursą mergaitės iš 
dalies gali gauti Aukštesniojoje 
Marijos mokykloje. Bet ir čia 
šeštadieninė lietuviška aukštes
nioji mokykla yra reikalinga. 
Ji turi tėvų ir jaunimo pritari
mą ir yra gana didelė mokinių 
skaičiumi. Rasime ir mažesnių 
lietuvių kolonijų (Elizabeth, 
Rochester, Baltimore ir kt.), 
kur lietuvių parapijines mokyk
las lanko beveik vien lietuvių 
vaikai, čia Lituanistinės pamo
kos lengvai randa arba turėtų 
rasti vietos pamokų lentelėje, o 
šeštadieniai galėtų likti vaikų 
poilsiui. Tačiau daugybė lietu
vių kolonijų neturi savo parapi
jinių mokyklų, o kitur, kad ir 
turi, tai jose lietuviai vaikai su
daro tik mažumą.

Taigi čia telieka tik vieninte
lė išeitis — šeštadieninė mo
kykla.

FRANCISCAN FATHERS 
fteentered as second class matter at Brooklyn, N. ?. May 25. 1951, under 

the A et of Mareh 3, 1879, originally entered as second class matter 
at Boston, Mass., September 12, 1915.

SUBSCRIPTION RATES
Domestic yearly_________  $6.00
Brooklyn, N. Y. --------------  $6.50
Haif year ______________ - $3.50
Foreign----- -------..........------ $6.50

NESUSIPRATIMAI
Dėl skirtingų sąlygų lituanis

tinio švietimo atžvilgiu esama 
nevienodų nuomonių. Teko nu
girsti iš Chicagos lietuvių sese
lių, o panašią nuomonę p. Krei
vėnas iškėlė ir spaudoje, kad 
šeštadieninės mokyklos esan
čios lyg kokia bausmė lietuviu 
vaikams, atimant iš jų šešta
dienio poilsi, šitokio klausimo 
kėlimas viešumoje reikia lai
kyti grynu nesusipratimu. Tai 
lyg noras pateisinti tuos tėvus, 
kurie nejaučia pareigos savo

PAREIGA
Juk rodos, taip aEku. kad 

lituanistinis švietimas mums 
būtinai reikalingas, kad tai yra 
lietuvybės Elaikymo labai svar-

(nukelta į 4 psl.t

Viena motina su ašaromis 
skundėsi, kad įos sūnus na
muose įau nebešneka lietuviš
kai, kad* nepriklauso jokiai lie
tuviškai organizacijai, kad 
draugauja su nepavyzdingais 
draugais kitataučiais.

O kas dėl to kaltas? Ar tik 
tas jaunuolis?

BLOGA VALIA
Tik bloga valia galima EaE- 

kinti Brooklyno šeštadieninės 
mokyklos niekinimą. Čia yra 
keletas asmenų, kurie per eilę 
metų ieškojo ir ieško prieka
bių prie Maironio šeštadieninės 
mokyklos ir E adatos priskaldo 
vežimą. Vietos visuomenė juos 
pažįsta ir jų griaunamąjį darbą

kuri taip pat yra prisiglaudu
si tose pat patalpose ir 
ties klebono globoje, 
kartą savaitėje galima 
vaikus ir E tolimiausių 
pakraščių.

Dėl anksčiau minėjo New 
Yorko lietuvių išsisklaidymo 
šeštadieninė mokykla yra dvie
jų laipsnių: ji turi pradžios mo
kyklos kursą ir gimnazijos kur
są. šiaip mokslo metais aštun
toji klasė bus baigiamoji kla
sė, nes ji yra atėjusi į šią mo
kyklą dar su stipriais lietu
viškos mokyklos pagrindaE, o 
toliau atatinkamai teks metų 
skaičių didinti, kol gimnazijos 
baigiamoji klasė bus tik dvylik- 
taisiais metais. įskaitant į tą 
skaičių ir pradžios mokyklos 
kursą. Per tiek metų yra riši
kai įmanoma išeiti lituani? li
kos dalykų gimnazijos kursą.

Ir rytų Vokietijoje rado reikalo komunistai aiškinti, kaip 
reikia suprasti dabartinę padėtį ‘pavadinta koegzistencija, ir kaip 
reikia elgtis. Drezdene leidžiamas “Saechsiche Zeitung” aiškina, 
kad “koegzistencijos sąvoka yra Lenino principas, turis aEkų tu
rinį, kurio nevalia iškraipyti tokiom frazėm kaip 'taikingas visos 
žmonijos sambūvis'. Sugyvenimas gali būti garantuotas tik nuo
latine kova prieš monopol-kapitalizmą. Kova, kuri tarptautiniu 
mastu gali būti vedama visų taiką mylinčių valstybių sąjungoje 
su “kapitalistiniuose kraštuose esančiom demokratinėm jėgom”...

Anapus geležinės uždangos primena, kad Leninas mokė dve
jopos taktikos, kur galima laužti, kur negalima daryti vingius ir 
apeiti. Taigi dabar eina vingių politika.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams________ $6.00
Brooklyn, N. Y.----------------- $6.50
Pusei metų —,------------------ $3.50
Užsienyje ............   $6.50

Kaip aiškina anoj pusėj
Tik antras mėnuo eina po keturių didžiųjų konferencijos Že

nevoje. O ten įšildyta “atmosfera” jau pradeda ataušti. Maskva 
jau ėmė vadinti viceprezidentą Nizoną vienu E reakcionierių, 
kurie nori pasmaugti Ženevos dvasią. Gi po konferencijos Nixo- 
nas buvo pirmasE pasišovęs važiuoti į Maskvą.

Prasiblaivė Amerikoje galvos ypačiai nuo balsų, kuriuos bol
ševikai skyrė savo vidaus rinkai apie Ženevos dvasią. O Jie nebu
vo tokie, kaip užsienio diplomatam__ Bulganinas pirmasE užpylė
šalto vandens, kai apie EEenhowerio siūlymą vyriausios tarybos 
suvažiavime papasakojo tokiu būdu, jog susirinkusieji prapliupo 
juokais.

a
BIRUTĖ EMPAKERYTĖ ____

PAVANDENIUI

Dienos teka, tartum mažas

(Bus daugiau)

net ir klysdamas ramina save, 
klaidos nedarąs. Ir niekuomet 
negali atsisakyti nuo savo užsi
brėžto tikslo”. Ir jai staiga pa
sidaro baugu tų minčių, ku-

— Ar tau nebūtų nuobodu, 
kad pradėčiau vieną pasakoji
mą? Šiandien aš noriu kalbėti 
daugiau negu bet kada. Jeigu 
nebūtų nuobodu, aš mėginčiau.

galvoja Liucija, dabar įsitiki- naite, kurios vEi vengia ir ge
nasi Mykolą ten ėjus tiltu. Bet na E namų tartum išalkusį -šu- 
ji negali ilgiau būti viena su nį. Bet širdE tartum rasos per- 
savo mintimE ir girdi jo žo- las, ir nieko ji neužgauna, me
džius. ko nenuskriaudžia ir niekam

apsidairo ir pagaliau praveria 
duris. Reikia skubėti, mąsto jis, 
nes Liucija nemėgsta vėlavimo
si. Ji ne Aldona ar kuri kita.

Daugiau ji nežiūri ton pu-

- Tu dar niekuomet man nemeluoja... Kojos būtų ba- Viena tik man turi pažadėti, 
jog tikėsi tuo, ką papasakosiu. 
Po to, mes galėsim kalbėti abu. 
Bet tu man nenutrauksi pasa
kojimo, gerai? —

— Gerai — sako jE ir bailio- 
mE akimE žiūri.

— Mano gimdytojų tu nepa
žįsti, — pradeda Liucija. — 

zMatai, kaip lengva net ir toki 
mokytą ir protingą žmogų ap
gauti, kaip tave, — ir ji nusi
šypso. Bet Šypsnyje visai nėra 
ironijos. Vien tik liūdesys.

— Tu nori mane įžeisti. — 
šaukia jis. — Norėdama vEE- 
kai atsikratyti, gali aiškiai E- 
dėstyti, tik be tos ironijos. Ar 
gi nejautu kaip įžeidi ne tik 
mane, bet ir savo tėvus, kurie 
taip tavimi rūpinosi ir tave 
išmokslino? Ak. Liucija... — 
jis nutilo, bet iš veido buvo 
galima spręsti, jog norėjo dar 
daug ką pasakyti. Kažką, kas 
būtų galutinai pravėręs be
dugnę.

— Berods pažadėjai manęs 
nepertraukti?, — sako Liucija 
griežtai ir nejaučia kaip su 
drasko pora žolės lapelių.

ir žiūri į bangas. Jos tamsios be 
spalvos. Kužda kažką, bet 
niekam nenori savo paslapties 
išduoti. Gera joms. Vandenyje 
siūbuoja lapai. Tik vandens le
lijų nėra. Jos nemėgsta šios rios skrieja apie visai nežino- 
vietos. Prie pat upės auga seni mą žmogų, kurio negali žvilgs- 
gluosniai. Kaip daugiau lietaus niu išskirti E aplinkos.
lašų atkeliauja į upės vagą, jie 
sukiša savo ilgas rankas į van- sėn. Juk daug žmonių praeina 
denį atsigaivinimui, nes lietaus 
lašai švelnūs ir kvepia vasara. 
Jie įmerkia savo šakas, tar
tum ilgas rankas ligi alkūnių į 
vandenį, ir linguoja. Vėsu 
jiems čia stoviniuoti.

§ią vasaros popietę vEur ty
lu. Tik saulė negailestingai kai
tina. Liucija atsisėda žolėje ir 
žiūri į upės tekančius vandens 
lašus, kurie čia susijungę su
pasi bangose. Atsigrįžusi mato 
tiltu kažką slenkant. E karto, 
rodos, tik mažas taškelis, kas
kart didėja, kol pagaliau akys 
išskiria žmogų. Jis ateina nuo 
miesto pusės. Žingsniai skubo
ti. Rankos švytruoja su kiek
vienu žingsniu. Bet jis nesidai
ro. Matyt, kelią žino labai aiš
kiai Jo žingsniai sunkūs ir vie
nodi. Drauge labai išdidūs. Tu
rėtų tai būti vidutinio amžiaus 
vyras.

Liucija jo negali atpažinti. 
Matyt jau visi grįžę iš dienos nos, vėl kartoja pati sau Liuci- tik patylom, jai pačiai neno- jis sėdasi greta žolėje. ti, — sako Liucija tartum ne
darbu. Visi pasiruošę vakaro ja. rint, mintys kartoja: "Tas žmo- " Taip baisiai mintimis ap- girdėjusi jo žodžių. — Būtų to žibantį sužieduotuvių žiedą
poilsiui. Priėjęs namus, jis dar Šiuo metu ji stovi prie opės gus labai pasttikys savimi. Jis kalbėjau savo sužadėtinį" — gražus sapnas. Virsčiau pieme- ir sako:

3
O taip ji savotEka. Tik dar 

daugiau pagalvojęs, jis prieina 
išvados, kad kitokia, kitaip pa
sielgusi jau nebūtų Liucija. Ne, 
ne tai nebūtų ta Liucija, kurią 
jE myli... Juk tik pas šitokią gėlės lapelE upėje, pavande- 
Liuciją jE paprato ateiti, tik niui... Ir jo niekaip negali 
tokią ją pažino. Bet panašias Eimti E vandens jūros ir su
minite veja nuo savęs. Tai tik grąžinti į gyvenimą. Lygiai taip 
kažkokios mintys atsiradę ir mes negalime E gyvenimo 
drumsčia ramybę, mano jis. srovės išplaukti, bet įsiliejame 
Kai Žmogus pradedi galvoti, dar giliau į ją ir pagaliau nu

skęstame, galvoja Liucija. Jeigu 
dangus nusileistų žemai prie 
mūsų, vienu pirštu užsikabin
tume už debesies, ir daugiau 
jau niekas negalėtų nunešti 
pasroviui. Bet debesys yra to
kie išdidūs ir nemano nusileis
ti...

Dar geriau būtų rožės žiedla
pio mažučiu lapeliu, kurte nu
žydėjas nubyra, bet už tai jo

tuomet tam galvojimui jau 
nėra galo. Kyla vE daugiau ir 
daugiau klausimų, kuriems at
sakymų tikrai niekas nesuras. 
Tad kam dar klausti!

Mykolas eina į namus. Pas
kui jE žengs aplankyti Liuciją. 
Gal šiandien ji bus kitokia. Pa
greitina žingsnius. Vėjas su
šlama medžių lapuose. Pažai
dęs tas pate vėjelis nušlama to
liau. Miestelyje tylu. Pavakarė, gyvenimas trumpas, bet labai 
Tik Mykolo žingsniai girdEi. gražus. Ne toks, kaip mūsų die-

tiltu. Jų vEų vardų nesuskai
čiuosi. Ir ji pasuka savo žvilgs
nį į tolį. Gera pamiršti miestą 
ir triukšmą, o drauge ir savą
ją pilką kasdienybę. Nuskina 
nužydėjusios pienės stiebą. JE 
apkibęs šviesiai pilkaE pūke- 
liate, kuriuos vėjas tuoj ištrau
kia E pirštų ir nusineša su sa
vimi. Pūkeliai EsEkirsto po 
vieną ir skrieja pavėjui.

— žinojau, kad tu būsi čia

— Tu geras ieškotojas. Tur 
būt niekas nemokėtų pasislėp
ti, kad nesurastum, juokiasi 
Liucija ir, nulenkusi galvą, ant nepatinka, nors 
piršto pamato sužieduotuvių 
žiedą. Jų akys susitinka, ir My
kolas sako:

— Visur tave surasiu. Su 
angelais tikrai nenuskrtei, nes 
per maža bus vietos danguje, pūkas ir nuskristi kažkur toli. 
Be to, angeliukai visi riebūs, toli atsisėsti prie upės po gluoš- 
tu į juos visai nepanaši, — ir niate ir kietai užmigti sapnuo-

nepasakojai, kodėl taip mėgsti sos. Ilgos kasos... Lakštinga- 
šią vietą. Ar nekeista, kad ligi la dainuotų 
šiol aš to neklausiau, nors 
jaučiau lyg antrieji namai tau 
būtų. Nejau su žuvelėm kal- 
bies, parymusi ant kranto?...
— ir Liucija, nors nematyda
ma, jaučia jo šypsnį.

— Čia gražu, — sako ji. — 
Nejau šią vietą galima pakeis
ti į dulkiną miesto gatvę? Ne, 
kitur aš tikrai negalėčiau min
timis nuskristi į kitą, daug 
gražesnį pasaulį, kur nėra tiek 
melo, tiek daug apgaulės...
— bet jie abu jaučia, jog nei 
vienas nepasitenkina tais sa
komam žodžiais.

— Man nepatinka Ši vieta, 
—- sako jis vėl. — Man kaimas

ten gimiau. 
Nieko čia gražaus. Sudulkėjo 
batai, kol pasiekiau šią vietą. 
Nesuprantu, kaip tu gali čia 
tiek laiko praleisti?

— Ak, norėčiau būti pienės

tik man! — ir 
nuskynusi pienės galvelę pa
leidžia pavėjui — žiūrėk, ge
riau skrenda už lėktuvą... —

— Sakyk, kodėl tu šiandien 
visai kitaip kalbi? Tu nori 
kažką pasakyti. Bet ką? Be
rods jau mes pažįstami per 
tiek dienų ir visa aEku, visa 
žinoma. Pažįstu tavo puikius 
tėvus. Jie sutinka su mūsų su
tarimu. Laukime rudens ir su 
abiems skiriamą tą patį rytojų? 
Tau aEki mano meilė. Esi ge
rai išauklėta mergaitė ir kaž
kokių stebuklų nelauk. Knygo
se kartais prirašoma įvairiau
sių dalykų, tačiau taip nebūna 
gyvenime. Bet tu visai neklau
sai. Tau šiandien nesvarbu, 
ką aš kalbu.

Mykolas pyksta, ji jaučia, 
žino jį geriau negu save. Jo 
rankos virpa. Jis kalba daug 
greičiau negu paprastai, bet 
mano ją to nepastebinčią. Ir 
akys jo patamsėję.

Pagaliau ji pažiūri į jį, po 
to apveda akimis ant savo pirš-
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DABARTIES NUOTAIKOS ŠIAULIUOS
Vokietė, neseniai grįžusi iš Lietuvos, pasakoja

Ar verta lietuviškas knygas leisti?
(Atkelta iš 3 psl.)

250;

200;

593 No. Rivcr-

15000;
20000;

V. čižiūno 
auklėjimas

NAUJAS kaltais transporto lėktuvas YC—130, aukščiau ir greičiau galis skristi už ligi šiol vartotus 
lėktuvus. Jam pakilti ir nusileisti užtenka 800 pėd u ilgio, aikštės.

Seredinskas,
593 No. River-

teto technikos fakultetą. Stu
dijas gilino Berlyne ir Hanno- 
very. Dėstė Vytauto D. univer
sitete ir Berlyno augšt. techni
kos mokykloj. J Ameriką atvy
ko 1950 ir dirba White Motors 
Co. Clevelande kaip projektų 
inžinierius ir matematikas. Bu
vo žemutinės Saksonijos ben
druomenės apyg. pirmininku. 
Spaudoje rašo technikos, eko
nomijos, kultūros ir politikos 
klausimais

8000;
1000.

'ŽUVUSIO Korėjoj kario motina 
Mn. Judit Drack *u jo sužadėtine 
Patriote KuHek reikalauja WssMng-

POLIO LIETUVOJE?
Pavergtos Lietuvos spaudoje 

paskutiniu metu dažnai links
niuojama poliomielito liga ir 
būdai nuo jos apsisaugoti ir jai 
sušvelninti. Kaune ir Vilniuje 
skaitomos atatinkamos paskai-

PIRMAUJA TENISININKAI 
LIETUVOJE

2000;
. 2000; 

500; 
bendruomenės

Rugpiūčio 4 Kaune baigėsi 
respublikinės teniso pirmeny
bės. Laimėjo 1 — Anilionis,

22 m., gyv. 333 Wilson St. 
šie paskelbti kaip dingę, 
nes jų lavonų dar nesura-

Patvirtinta Bendruomenės Valdyba

Tuo. keliu einant yra pavo
jaus, kad gali sustoti bet kuris 
kultūrinis darbas”.

Šiauliuose vaizdas negeresnis 
kaip ir kituose Lietuvos mies
tuose. Gatvėse pilna sovietų 
karių ir šiaip, rusų. Jie gauna 
didesnes algas ir turi daugiau 
teisių. Jie gyvena geriausiuose 
namuose, ir nauji pastatai mies
to centre tik jiems skiriami. 
Be to, ištisas Šiaulių miesto 
kvartalas jiems rezervuotas.

Rusų parduotuvėse yra daug 
daugiau prekių ir jos nėra to
kios skurdžios, kaip vietos gy
ventojus aptarnaujančios par
duotuvės. Jose beveik nieko 
negalima gauti. Padėtis lyg ir 
buvo pagerėjusi po Stalino 
mirties, tačiau po Malenkovo 
pasitraukimo vėl pablogėjo. Už 
tat labai paplitęs kyšininkavi
mas, bei nelegali prekyba.

Gatvėse labai daug matyti 
elgetaujančių.

Ypač senesnio amžiaus žmo
nės, kuriais valdžia visiškai

šokis Lietuvoje”. Abi šios kny
gos, be abejo, turi didelę vertę 
ir Į jų propagandą bei platini
mą bendruomenės turėtų akty
viau įsijungti, nes.

jei kartosis ligšiolinė padė
tis, kaip buvo su *Taut. aukl. 
šeimoje', tai kyla klausimas, ar 
iš viso verta lituanistinio po
būdžio knygas leisti-.

šiaurės Amerikoje:
JAV —
Kanadoje —

Pietų Amerikoje:
Urugvajuje
Venecueloje 
Argentinoje 
Kolumbijoje 
Brazilijoje - 

dar neįkurta.
Australijoje:

N. Zelandijoje 200;
Australijoje 10000.
Vadinas, bendras bendruome

nės narių skaičius — nepilni 
70.000. Kuo tas skaičius parem
tas ir kiek jis tikslus, praneši
me nepasakyta.

Nuo to skaičiaus turėtų būti 
renkami atstovai į pasaulio lie
tuvių seimą. Pagal statuto 44 
straipsnį nuo to skaičiaus turė
tų būti seime 36 atstovai. Sei
mas numatomas šaukti JAV. 
Bet Europos kraštai negalėsią 
pasiųsti savo atstovų. Jie dėl 
to pasisako už seimo šaukimą 
Europoje. O jei ne—tai pasisa
ko už regijoninį Europos sei
melį.

rys kultūriniai informacijai.
Gimė 1920 birželio 24 Trakų 

apskr. Baigė Vilniaus pedagogi
nio instituto literatūros ir isto
rijos skyrių. Tremty padėjo at
kurti Čiurlionio ansamblį ir bu
vo jo valdybos pirmininku Vo
kietijoj ir JAV. Clevelande nuo 
1952 m. vadovauja Lietuvių 
radijo klubui, duodančiam lie
tuviško žodžio, muzikos ir kul
tūrinės informacijos valandėles 
penktadieniais nuo 7:30 iki 
8:1^ vai. vak.,

BENDRUOMENĖ S 
VALDYBOS 
ADRESAI

Bendruomenės valdybai rei
kia rašyti šiais adresais:

Pirmininkas St. Barzdukas 
7509 Lawaview Avė., Cleveland 
3, Ohio.

Vicepirmininkas Dr. Alg. 
Nasvytis 1380 Ansel Rd., • Cle
veland 6, Ohio.

Sekretorius K. Augulis 7517 
Myron Avė., Cleveland 3, Ohio.

Iždininkas J. Staniškis 7513 
Lawaview Avė., Cleveland 3, 
Ohio.

Narys švietimui Ig. Malėnas 
1333 E. 84 St., Cleveland 3, 
Ohio.

Narys kultūros reikalams 
Alf. Mikulskis 10400 Brighton 
Rd., Bratenahl — Cleveland 8, 
Ohio.

Narys kult, informacijai J. 
Stempužis 1203 E. 74 St., Cle
veland 3, Ohio.

Bendruomenės taryba liepos 
3 Bendruomenės valdybos pir
mininku išrinko Stasį Barzdu- 
ką ir pavedė jam sudaryti visą 
valdybą. Valdyba tarybos pre
zidiumui buvo pristatyta rugp. 
10. Rugpjūčio 23'tarybos prezi
diumas oficialiai pranešė tary
bos balsavimo duomenis (buvo 
balsuota paštu):

už pristatytą valdybą pasisa
kė 20 Tarybos narių, 7 nariai 
nebalsavo.
- Bendruomenės valdybos su
dėtis yra tokia: , -

STASYS BARZDUKAS — 
pirmininkas.

Gimė 1906 balandžio 23 Ma
rijampolės apskr. Baigė Mari
jampolės gimnaziją ir Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetą. 
Mokytojavo Tauragės mokyto
jų seminarijoj, Prienų ir Aly
taus, gimnazijose. Alytaus gim. 
direktorius. Tremty (Vokieti
joj) buvo Eichstatto liet, gim
nazijos mokytoju ir inspekto
rium, taip pat švietimo Valdy
bos inspektorium lietuvių kal
bai ir literatūrai amerikiečių 
zonoj. Į Ameriką atvyko 1949 
liepos 3. Dirbo lituanistinėj 
mokykloj, dalyvauja kultūrinia
me ir visuomeniniame lietuvių 
gyvenime. Nuo 1952 LB Cleve
lando apylinkės pirm. Spaudo
je rašo daugiausia kultūriniais, 
visuomeniniais ir kalbumais 
klausimais. Yra vienas iš “Lie
tuvių kalbos vadovo” rengėjų.

ALGIRDAS NASVYTIS — 
vicepirmininkas.

Gimė 1910 birželio 12 Suba
čiuje. Baigė Aušros gimnaziją 
Kaune ir Vytauto D. universi-

, KIEK LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖSE

YRA LIETUVIŲ
Eltos Informacijos rugpiūčio 

31 paskelbė VT pirmininko K. 
Zaikausko pranešimą, padarytą 
Vliko posėdyje rugpiūčio 12. 
Jame randame apskaitymą, 
kiek kuriame krašte yra lietu
vių bendruomenėse.

Europoje:
D. Britanijoje apie — 10.000;
Italijoje
Belgijoje
Švedijojė
Šveicarijoje
Austrijoje
Danijoje
Vokietijoje
PrancūzijojeTo reiškinio pasekmės jau 

dabar ima akivaizdžiai rodytis 
patiems tėvams, o tolimesnėje 
laiko perspektyvoje jos bus 
dar liūdnesnės, žinoma, atsi
rastų vaikų, kurie nenorėtų 
eiti į bet kokią mokyklą. Bet 
ar ateina tėvams į galvą šiuo 
atžvilgiu nusilenkti vaikų ne
norui? žinoma, ne! Nes čia bū
tų nusižengta ir prieš krašto 
įstatymus ir prieš kietus gyve
nimo reikalavimus parengti 
vaiką ateičiai, jo savarankiš
kam darbui. Tačiau ar ne ta pa
ti logika verčia Vaiką padaryti

ir sąmoningu lietuviu, pajė
giančiu gyventi lietuvybės for
ma ir turinių? Ta pati logiška 
išvada seka. O tai jau uždeda

teikti. Atitinkamai šeimoje nu
teikus, šeštadieninės pamokos 
pačių vaikų nelaikomos jokia 
bausme. Mokyklos bendruome
nės sūkurys taip pagauna to
liau jaunuolį, kad šeštadieninę 
mokyklą laiko didžiausiu sa
vaitiniu malonumu: ten jis su
sitiks su draugais, kurių per 
savaitę nematė, ten rinksis į 
sueigas ar susirinkimus, ten 
parodys savo lietuviškus suge
bėjimus, kurių jokioje kitoje 
vietoje parodyti negalėjo ir ne
galės.

Lietuviškoji mokykla šian
dien yrą galingas lietuvybės 
veiksnys: čia gaunama ne tik 
lietuviško turinio, bet čia yra 
tas galingas pavasario sriautas, 
kuris pririša jaunuolį savo 
dvasia prie lietuviškos gaivi
nančios srovės, nuo kurios jis 
negali atitrūkti nė tos mokyk
los suolą palikdamas.

Mieli tėvai, pradžioje mokslo 
metų yra pats laHcas rimtai pa
galvoti: jei kartais savo lietu
viškos pareigos neatlikome, gal 
dar nevėlu dabar ją atlikti.

Jau bene galutinai nu
statyta žuvusieji per pot
vynį Waterburio gyvento
jai. E jų daugiausia yra 
žuvusių lietuvių, štai žu
vusiųjų pavardės:

1. Claerence Ramikas, 
36 metų, gyv. 621 No. Ri- 
verside St.

2. Margareta Padaigas, 
62 m., gyv. 597 No. River- 
side;

3. Teofilė Laukaitis,
62 m., 569 No. Riverside:

4. Petronėlė Stanikienė, 
65 m., gyv. 567 No. River
side;

5. Stasys Markevičius, 
Stanikienės sūnus, 44 m., 
gyv. 567 No. Riverside;

6. Vincas Saulėnas,
69. m., 567 No. Riverside;

7. Marija Šimkus,
33 m., gyv. 561 No. River
side;

8. Bronius Seredinskas,
50 m., gyv. 
side;

9. Agota
79 m„ gyv. 
side;

10. Coijnie Seredinskas.
11. Ona Klimienė,

LAWRENCE, MASS.
Lawrence, Mass.. šv. Pranciš

kaus parapijos lietuviai suau
kojo 30 dol. sergantiems tautie
čiams keipti ir perdavė juos 
Balfo centrui, kad persiųstų į 
Vokietiją.

Aukojo: po $3.00 — O. Ax- 
tinienė; po $2.50 — J. ir I. 
Skersiai; po $2.00 — V. I., J. 
Valiukonis, M. Markevičius. O. 
h* M. Songallo; po $1.00 kun. 
A. Janiūnas, kun. A. Klimas. A. 
Juozokas. P. Jaskal. S. Raznau- 
skaitė, L. Svenčionienė. P. Raz- 
nauskas, J. Blaževičius, Jr.. J. 
Stanevičius, F. Verkius. V. 
Kaupinienė. T. Karlonienė. P. 
Povilionis, A. ir P. Grynai. E. 
Kaziliūnienė. Po $050 J. Stapu- 
lionienė, E. Billa ir V. Mackevi- 

tuvių ornamentika. Prie muzė- čius.
jaus telkiami liaudies meistrai, BALFo centras už aukas nuo- 

Liubartas, 3 — Augustai- kurių tiek gausu Žemaitijoje. širdžiai dėkoja.

NAUJI EKSPONATAI 
KRA8TOTYROS MUZĖJUI 

TELŠIUOSE
Telšių kraštotyros muzėjui 

talkininkauja apie 100 mėgėjų 
kraštotyrininkų— rašo “Tiesa”. 
Plungės rajono Gondingos skai
tyklos vedėjas P. Benetis pado
vanojo muzėjui šiuos radinius 
— Kuršių 11—13 amž. kovos 
kirvį, dviašmeni kardą, daug 
žalvario išdirbinių su charakte
ringa VIII—IX Šimtmečio Jie-

KAZYS AUGULIS — sekr. 
- Gimė 1897 spalio 5 Kupiškio 
valsč. Baigė Unkštos mokytojų 
seminariją. Mokytojavo įvai
riose Panevėžio, Šiaulių, Kauno 
apskr. mokyklose ir pačiame 
Kaune. Tremty mokytojo-dar
bą dirbo Geislingene, Nuertin- 
gene ir Schw. Gmuendėj. Ame
rikoj rtuo 1950 balandžio 4. 
Veikė Lietuvos Mokytojų Profe
sinėj Sąjungoj. Tremty pri
klauso Lietuvių Kalbos Draugi
jai. Išvertė keletą knygų M. 
Gorkio “žmonės” ■ (išleido V. 
Krėvė), T. Dostojewskio “Lo
šėją” (išleido Sp. Fondas), 
Merežkowskio “Gruodžio 14” 
(išleido Sp. Fondas). Bendruo
menės Clevelando apylinkės 
narys.

JULIUS STANIŠKIS — ižd.
Gimė 1905 vasario 29 Mari

jampolės apskr. Baigė Marijam
polės gimnaziją, buhalterijos 
ir kooperacijos kursus Kaune, 
Vytauto D. universitetą istoriją 
ir teisę). Universiteto raštinėj 
dirbo vyr. buhalteriu, kartu 
buvo universiteto visų statybų, 
atsiėjusių per 20 mil. litų, sta
tybos komisijos sekretorium,

vėliau universiteto klinikų di
rektoriaus pavaduotoju admi
nistracijos ir ūkio reikalams. 
Tremty Ekhstaetto liet, gimna
zijos mokytojas ir vicedirekto
rius, Clevelande šeštadieninės 
mokyklos mokytojas. Į Ameri
ką atvyko 1949 liepos 3. Ben
druomenės Clevelando apylin
kės narys.

IGNAS MALĖNAS (MALI
NAUSKAS) — narys liet, švieti. 
*muL

Gimė 1900 vasario 14 Aly
taus apskr. Baigė Saulės moky
tojų seminariją, studijavo ma
tematiką, baigė Leipzigo peda
goginį institutą, Vytauto D. 
universitetą, studijas gilino 
Hamburgo universitete. Moky
tojavo pradžios mokyklose, 
bandomojoj mokykloj, mokyto
jų „seminarijose, gimnazijoj, 
dėstė Vytauto D. universitete 
ir Vilniaus dvasinėj seminari
joj. Buvo pradžios mokyklų 
vizitatorium, mokytojų semi- 

• narijos vicedirektorium, gim
nazijos direktorium, vidurinio 
ir pedagoginio mokslo departa
mento direktorium, švietimo 
Valdybos įgaliotiniu tremty. 
Redagavo “Lietuvos Mokyklos” 
žurnalą. Vienas arba kartu su 
kitais parašė 16 vadovėlių ir 
brošiūrų. Bendruomenės Cleve
lando apylinkės narys.

ALFONSAS MIKULSKIS — 
narys kultūros reikalams.

Gimė 1909 rugsėjo 14 Pane
vėžio apskr. Mokėsi Joniškėlio 
vid. mokykloj, Klaipėdos ir 
Kauno konservatorijose, kur 
įsigijo violeųčalisto, muzikos 
mokytojo ir chorų dirigento 
specialybes. Eilės chorų dirigen
tas, valst radiofono ir operos 
orkestrantas, Klaipėdos muzi
kos mokyklos mokytojas, peda
goginio instituto lektorius, liau
dies ansamblio, choro ir simfo
ninio orkestro Vilniaus Filhar
monijoje dirigentas. Čiurlionio 
ansamblio kūrėjas ir meno va
dovas. Į Amerika atvyko 1949 
birželio 17.

JUOZAS STEMPUŽIS — na-

13. Stasys Garbukas, 
60 m.

14. Janina K įima Nė,
33 m., gyv. 535 No. River
side;

15. Petras Laukaitis, 
70 m., gyv. 569 No. River
side;

16. Barbora Vitkienė, 
68 m., gyv. 561 No. River
side;

17. Vincas Vitkus,
72 m., gyv. 561 No. River
side;

18. Pranas Butkus, 
gyv. III Vail St.

Antaną Savicką pasišau
kė telefonu draugas Ro
bertas Seredinskas. Atvy
kęs šoko gelbėti draugo, 
bet jau nebegalėjo išeiti 
iš namo. Jo tėvas po 20 
minučių atvykęs pamatė 
savo sūnų jau nešamą su 
visu namu į baisią srovę. 
Arkanas Savickas buvo 
ką tik grįžęs iš kariuome
nės ir žuvo* begelbėdamas 
savo draugą. Jo lavonas

62 m., gyv. 535 No. Rivcr- surastas tik rugpiūčio 31 
side; d. už keliolikos mylių prie

12. Antanas Savickas, Beacon Falls.

atkelta iš 2 psi.
daugiau literatūros karinėm 
temom. Kai kurie stebėtojai 
mano, kad tur būt, siekiant iš
trinti žmonių sąmonėje esan
čias legendas apie Lietuvos 
partizanų kovas bolševikai pa
staruoju metu pavergto krašto 
knygų rinką užvertė komunis
tinių partizanų “atsiminimais”. 
Pokariniais metais tokias kny
gas parašė J. Dovydaitis, K. 
Marukas, A. Bauža, H. Korsa
kienė, A. Baltrūnas (Tolimi 
keliai), J. Macijauskas (Tėvy
nės karo frontuose), Br. Urbo
navičius (Liaudies keršytojai), 
VI. Vildžiūnas (Aukštaitijos 
kalvose/-. A. Rimkūnas Vilniaus 
“Tiesoje” mano, kad šios kny
gos turi didelę “auklėjamąją 
reikšmę ugdant tarybinį patrio
tizmą, stiprinant tarybinių žmo
nių pasitikėjimą savo tėvynės 
jėgomis, jos nenugalimumu”. 
A. Rimkūnas pataria lietuvos 
rašytojam pasisemti medžiagos 
iš rusų literatūros. Jis taip pat 
stebisi: “Argi toks svarbus lai
kotarpis lietuvių tautos gyveni
me nėra vertas mūsų pačių 
stambiųjų literatūros meistrų 
plunksnos?”. Rimkūnas tikisi, 
kad jie taps agitatoriais.

Lietuvius ragina keltis į Kareliją
tis. Moterų: 1 — Sližytė, 2 — 
Levinienė, 3 — Bukauskienė. 
Dvejetuose laimėjo Amilionis - 
Paltarokas, Sližytė - Levinienė.

SUSISIEKIMAS VILNIUJE
V. Astrauskas, Mokslų Aka

demijos eksperimentinės me
dicinos instituto mokslinis se
kretorius skundžiasi “Tiesai”, 
kad esą visai neįmanoma į sek
madienį nukakti į Valakumpius 
prie Vilniaus. “Sekmadieniais 
ties autobusų sustojimais lū
kuriuoja daugybė žmonių. O 
autobusai vis “lekia” pro šalį 
net nesustodami Jei kuris ir 
sustoja, tai į jį patekti, ypač 
su vaikais, nėra jokių galimy
bių. Taip tuščiai sugaišęs laiką 
grįžti namo”...
SPEKULIACIJA TEBEKLESTI 

. PAVERGTAM KRAŠTE 
Su rytų ir vakarų kaimynais, 

išplėšusiais Lietuvos gėrybes, 
įsigalėjo spekuliacija, kuri dar 
15 išvadavimo metais kuo stip
riausiai tebesilaiko. Priekulės 
rajono Veviržėnų parduotuvės 
vedėjas Jankauskas patrauktas 
teismo atsakomybėn už “kai 
kurių produktų pardavimą tik 
spekuliantam”.

bi priemonė. Tačiau, - deja...
Turime pripažinti kad

labai didelė dalis lietuviy tė-
radijo aparatų, uoliai klauso 
Amerikos Balso, seka, kas vyk
sta pasaulyje.

Dar 1953 m. partizanai reiš
kėsi Šiaulių apylinkėse sabo
tažo veiksmais. Dabar jie slap
stąsi, susilaikydami nuo veiks
mų. “Tačiau kiekvienas žino, 
kad miškuose yra daug partiza
nų ir net miesto gyventojai 
juos remia” — tvirtina šiais 
metais gegužės mėn. iš Šiaulių 
sugrįžusi vokietė, dirbusi pas 
MVD pulkininką.

Bkl. (ELI)

nesirūpina. Jie dažnai neturi 
jokios pastogės ir gyvena tik 
iš malonės. Neretai randama 
mirusių gatvėje. Pasakotojos 
liudijimu, lietuviai esą labai 
solidarūs, vienas kitą užjaučia 
ir stengiasi kuo galėdami pa
gelbėti.

Esama daug nedirbančių, 
žmonės bėga iš kolchozų į mie
stus, nes kolchozuose gyveni
mas nepakenčiamas, šiuo metu

Šiauliuose atsirado ir ukrai 
niečię, /

kurie buvo atvežti darbam į 
kolchozus ir iš jų taip pat bėga. 
Laikas nuo laiko specialios 
įstaigos gaudo bedarbius, su
daro iš jų kontingentus ir 
siunčia į vadinamas “naująsias 
žemes”.

Pasakotoja įdomiai apibūdi
no lietuvių nuotaikas.

Lietuviai jaučia tylią panie
ką rusams.

Kai rusas paklausia kelio, 
jie išverčia akis ir nuduoda ne
supratę. Girdi, tegu rusai iš
moksta mūsų kalbos, jeigu no- 

Eltos Informacijos rugpiūčio “LIT su švietimo komisija n su mumis kalbėti. Visi lietu- 
31 paskelbė VT pirmininko rengiasi dar šiemet išleisti dvi. vįaį įr patys rusai, kai kada
pranešimą, padarytą Vliko po- knygas: žinomojo muziko prof. net M\T), nemėgsta komuniz-
sėdyje rugpiūčio 12. Jame pa- Žilevičiaus ‘Lietuviškąjį Dainy- mo. Rusai, kurie turi daugiau
pasakota apie Vliko išleistas na’ ir Saudargienės “Liaudies
ar leidžiamas knygas.

Vliko lietuvybės išlaikymo 
taryba — sakė VT pirminin
kas — “rūpinasi išleisti tokias 
knygas, kurių privačia inicia
tyva nesiima išleisti. Pav. prieš 
metus LIT išleido 
knygą “Tautinis 
šeimoje ir ją buvo nusistatyta 
platinti per bendruomenes. Ti
kėtasi, kad tuo būdu bus su
mažintos platinimo išlaidos ir 
knyga taps prieinamesnė. De
ja, šios viltys nepasitvirtino. 
Jau greit bus dveji metai, kaip 
knyga išsiuntinėta platinti, bet 
iki šiol išparduotas labai nedi
delis jos kiekis. Aš čia paminė
jau šią knygą dėl dviejų prie
žasčių: ją išleido LIT ir visuo
menė apie ją buvo geriau pain
formuota, negu apie kurį kitą 
leidinį. Be to, ji yra tikrai ver
tinga. Geriausieji šios srities 
specialistai — auklėtojai, vi
suomenininkai — ją labai aukš
tai vertina. Todėl tai, kad ji 
guli sandėliuose, gali reikšti tik 
vieną, būtent — kad

mūšy visuomenė lietuviško
mis problemomis per menkai 
domisi.
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SRUZDtLIŲPASAULYJE (4)

Tango šokis kautynėse

žygis.

BALTIMORES ŽINIOS
tis greit nugalėti

įsiveržia į vidę, pradeda gat-

PLĖŠIKŲ DIDŽIAUSI PRIEŠAI — PACIFISTAL KARE VARTOJA NET DU
JAS. TAKTIKA EUROPĄ UŽPUOLĖ ARGENTINOS SKRUZDELĖS.

Europos karingųjų skruzdė
lių tarpe pirmą vietą užima ver
gų vagys. Tai kraujo raudonu
mo skruzdėlės, kurios du kar
tus per metus rengia vergų me
džiokles.

Kai jų būriai užpuola nedi
delį skruzdėlyną, sargai tuoj 
užalermuoja ir visus įėjimus _____________
užbarikaduoja — užverčia smė- priešą suklijuoja. To dar nega
lia grūdais, užkrauna šapais.

klas — nuodai. Miškų raudo
nosios skruzdėlės turi vadina
mąją skruzdžių rūgštį, kuri to
kia stipri, kad įveikia kiečiau
sią priešą. Nuodus gali nušvirk' 
šti net 60 cm.

Kitos turi klijus.
Kai tik pavojus, tuoj iš liau

kų ištrėškia klijus ir taip savo

piečiams kariams tai visai ne
įprasta, susimaišo, pameta dė
mesį. 0 tuo momentu argenti- 
nietis plėšikas tuoj grėbia už 
gerklės.

Kuo pasibaigs šis žygis, nie
kas nežino. Gal ateis kokie 
skruzdėlių bičiuliai, kokie pro
fesoriai, išradę naujus ginklus 
kokius nuodus, kad sustabdytų 

mū-- J*U invaziją. Tačiau visi viliasi 
vienu. Ateivės iš Argentinos 
yra pripratusios prie karštos . 
saulės, tai Europoje, kai spus
tels šaltis, kai sniegas užkris,

IŠ VISUR Į;

kia ginklus ir pasirengia 
šiui.

Ateiviai iš Argentinos prie- • 
šingai — pradeda aplinkui 
šokti "tango",

trypti kojom, lyg štai susikib- turės kur nors sugniūžti ir jų 
ti jiems visai nerūpėtų. Euro-

Kyla visuotina panika. Už
pultajam skruzdėlynui svar
biausia- išsaugoti perus. Tuoj 
juos surenka ir nori prasiverž
ti iš apsupimo ir pasislėpti 
kur nors miške. Bet apsupimo 
žiedas kietas. Plėšikai tuoj ati
ma perus ir, palikę visą skruz
dėlyną, išžygiuoja namo. Iš tų 
perų išaugins jie vergų luomą.

Bet kartais šie plėšikai persi
skaičiuoja. Kartais žvalgai ne
tiksliai praneša, ką reikia už
pulti.

Ima raudonosios plėšikę 
skruzdėlės ir užpuola galinges-

na —
kitos turi net ašarinių dujų.
Pagal turimus ginklus skirs

tosi ir jų kariavimo taktika. 
Pievų skruzdėlės, pavyzdžiui, 
sustoja glaustomis eilėmis, kaip 
kariaudavo senovėje.

Raudonosios plėšikės puola 
visai kitaip. Veržiasi jos atski
rais būriais ^ visokiais būdais 
nori priešui užeiti iš užpakalio. 
Vienos siaučia iš abiejų spar
nų, o kitos duoda tiesiai ir 
kuo greičiausiai ritas per jų 
galvas į kitą pusę. Taip susiri
kiavusios pievų skruzdėlės pa
krinka, išsigąsta. Tos, kurios 
turi durklus arba rūgštį, juos 
naudoja atskiruose susitiki
muose su priešu.

O tos, kurios turi dujas, su
stoja būriu ir Šaudo "salvėm", 
kad būtų didesnis efektas.

Kariavimo taktika turi labai 
didelės reikšmės.

Štai Europą užpuolė Argenti
nos viena skruzdėlių rūšis.

Atkeliavo laivais, išsikėlė 
uostuose ir iš ten pradėjo sa
vo nesustabdomą žygį į Europą.

Jau susidarė tvirtus prietil
čius ir išsidėstė linijoje — Ne
apolis, Lisabona, Antverpenas,

O šios tai moka kariauti 
Sargybiniai kartais nei pavo
jaus neskelbia — vieni patys 
sutvarko jų pulkus.

Amazonės yra keistos skruz
dėlės — didelės, nemoka lizdų 
statyti, urvų kasti, vaikų au
ginti. Visa tai turi atlikti ver
gai Jos pačios verčiasi grynų 
plėšikavimu.

Bet šias pabaisas irgi sutvar
ko viena skruzdėlių rūšis. Ir 
kokia ironija — didžiausi jų Londonas, Hamburgas, smaiga- 
priešai yra pacifistai tos skruz- liai pasiekė net Berlyną.

Ateivės pasiryžo užkariautidėlės, kurios pačios niekada
nepuola. Šios taikingosios turi naujas žemes ir eina be pralai- 
baisų ginklą — durklą, kurį pa-. - mėjimo. Pergales joms neša 
naudoja tik besigindamos. Prieš naują europietėm nepažįstama 

... ’ taktika.
Susitikusios priešą jos tuoj 

nepuola. Europietis, žinia, no
ri išlaikyti senąjį taurumą, ri
teriškumą — beregint išsitrau-

vieną tokią pacifistą neatsilai
ko nei šimtas karingiausių 
amazonių.

Ginklai
Svarbiausias skruzdėlių gin-

Vysk. Fulton J. Sheen laiškas
Vysk. Sheen, Tikėjimo Plati

nimo Draugijos nacionalinis di
rektorius,, prel. L. Mendeliui 
parašė šitokį laišką:

“Garbingasis Prelate, šiuo 
pareiškiu, kad yra gautas Jūsų 
$1000.00 čekis vienam tūkstan
čiui mišių, kurias turės atlai
kyti misioaforiai misijų kraš
tuose novenos lankytojų inten
cija.

Yra kažin kas ypatingai gra
žaus, kad Baltimores parapi
jos intencija yra atnašaujama 
mišių auka Afrikoje, Kinijoje, 

• Okeanijoje ir Azijoje. Panašiai 
kaip kryžius buvo pakeltas Je
ruzalės, Atėnų ir Romos kryž
kelėse, taip dabar kryžiaus au
ka yra atnašaujama Rytų 
kraštuose, kur ligi šiol mūsų 
Viešpats yra taip mažai žino
mas.

Jūs esate vienas iš pačių pra
našiųjų klebonų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse dėl savo 
pasiaukojimo misijoms, ir tatai, 
greičių greičiausiai, yra Jūsų 
parapijos dvasinio augimo 
priežastis, šv. Paulius yra pa
sakęs, kad romėnų tikėjimas 
garsėjo visame pasaulyje, vi
sai panašiai ir šv. Alfonso pa
rapijos tikėjimas garsėja vi
same misijų pasaulyje. z

Su nuoširdžiausia asmenine, 
pagarba ir jungdamasis maldoj 
bei pasiaukojime už Bažnyčios 
išsiplatinimą. pasilieku Jūsų 
Kristuje vysk. F. J. Sheen.”

Stebuklingoji Medą Ii kelio 
Novena

Šv. Alfonso Bažnyčioje šiais

PRASIDĖJO STUDENTŲ ATEITININKŲ STOVYKLA
Praeitą savaitgali iš visų pu

sių studentai ateitininkai va
žiavo į Clevelandą. šeštadienį 
buvo susirinkę apie 100 popie
tėje laivu išplaukė į ežerą, o 
vakare įvyko susipažinimas, ir 
linksmavakaris. Kalbėjo Ig. 
Malėnas (Malinauskas). Sekma
dienį po pietų studentai iš
klausė Alf. Mikulskio, Čiurlio
nio ansamblio vadovo, paskaitos 
apie lietuvių liaudies dainas. 
Tą dieną įvyko viešas studentų 
ateitininkų literatūros bei mu
zikos vakaras, sutraukęs itin 
daug publikos. Vakaro progra
moje dalyvavo: seserys Memė- 
naitės, pašokdamos baletą; so
listai: Pr. Zaranka, A. Gaigalai
tė, Detroito trio (Pr. Zaranka 
ir broliai Polikaičiai), pianinu 
skambino — Darius Lapinskas, 
(savo kūrybą), M. Motekaitis. 
Nijolė Bogutaitė. Savo kūrybos 
skaitė Vit. Bogutaitė ir G. Bu- 
račaitė — eiles, Kęst. Keblys— 
novelę.

Pirmadienį visi studentai iš
vyko į Camp Christopher, Ak- 
ron, Ohio., kur susitvarkė ir 
įsikūrė gražiai Įrengtuose sto
vyklavietės nameliuose. Vakare 
6 vai. Įvyko stovyklos atidary
mas. kartu pradėtas ir Sąjun
gos suvažiavimas. Per atidary
mą kalbėjo Stud.
gos pirmininkas Kęst. Keblys. 
Suvažiavimui pirmininkais iš
rinkti Arvydas Barzdukas. Arū
nas Liulevičius. sekretoriatam 
V. Skrupskelytė, V. Bogutaitė. 
L. Icšmantaitė, A. Barzdukaifė.

Vyriausiu komendantu, yra 
Vyt. Valaitis, mergaitėm vado
vauja D. Valančiūtė, - berniu
kam A. Barakauskas, ūkio rei
kalus tvarko Fel. Palubinskas 
ir E. Žilionis. Stovyklos kape
lionu yra kun. V. Dabušis, At- 
kų Federacijos gen. sekretorius.

Antradienis skirtas katalikiš
kai akcijai nagrinėti.

Visas diskusijas pravedė Vacį. 
Kleiza, pagrindiniu paskaiti
ninku buvo prof. dr. A. Darnu
sis, atskirus referatus apie

* kat. akciją skaitė E. Skrupske- 
lytė ir D. Karaliūtė.

Vakare buvo literatūros va
karas, skirtas nagrinėti kitų 
kūrybai. .Buvo paskaityta Baro
no, Landsbergio, Bradūno, Ny-

kos Niliūno, Nagio raštų pa
vyzdžių ir aptarta jų kūryba. 
Vakarą pravedė A. Barakaus
kas. Taip pat vakare išleistas 
ir pirmas humoristinis laikraš
tėlis — “Kolegė piela”, reda
guoja J. Memenąs ir D. Sta- 
niškis.

Trečiadienis skirtas kultūri
niam reikalam,

visas diskusijas pravedė R. 
Kontrimas. Tolimesniuose sto
vyklos darbuose vėl vyks pas
kaitos, referatai, diskusijos, 
tradicinis partizanų vakaras. 
Kartu bus tęsiamas ir suvažia
vimas, bus aptarti organizaci
niai reikalai, išrinkta nauja 
Centro Valdyba. Suvažiavimas 
ir stovykla baigiasi šeštadienį.

metais sulaukė 20 metų su
kakties. Tą proga preL Men
delis, novenos vedėjas, jos lan
kytojams pasiuntė 24000 laiškų 
kuriuose apžvelgia novenos 
laimėjimus per 20 metų.

Be maldos ir Dievo Motinos 
garbinimo prel. Mendelis ypa
tingų rūpesčių paskyrė misi
joms šiame krašte ir už jo ribų. 
Misijų reikalais į novenos lan
kytojus pakartotinai kalbėjo 
ir prašė aukų visa eilė vysku
pų iš pietinės bei vakarinės 

-šio krašto dalies: Toolen iš 
Alabama, Gerow iš Natchez 
(Mississipi), Greco iš Alex- 
andria (Louisiana), Hyland iš 
Savanna — Atlanta (Georgia), 
Waters ir Navagh iš Raleigh N. 
C., Metzger iš EI Paso (Texas), 
Rūssel iš Charleston S. C., Fe- 
deral iš Salt Lake City (Utah). 
Kas metai tais pačiais reikalais 
lankėsi ir ne vienos kongrega
cijos misioniorės seserys. Pas
kiausiai, rugpiūčio 14—16 d., 
buvo atsilankiusios Medicinos politinę ir juo labiau nepartinę 
Misijų Seserys, kuriom sumes
ta $1900.00. Pažymėtina ir kas 
metinė Kalėdų rinkliava raup
suotiesiem, siekiant $4000.00— 
5000.00. Per 20 metų šv. Alfon
so bažnyčia misijoms pasiuntė, 
daugiau kaip" viena milioną do
lerių. Paskutinė auka misijom 
— $1000.00. apie kurią mini 
savo laiške vysk. F. Sheen.

Lietuviškoji šeštadienio 
mokykla

pamokas pradeda rugsėjo 
17 d. Pamokoms kambarius ir 
visas reikalingas mokymo prie
mones maloniai užleidžia prel. 
Mendelis parapijos mokykloje. 
Lietuviškosios mokyklos tėvų 
komitetas ir jos vedėjas su mo
kytojais kviečia visus tėvus lie
tuvius leisti savo sūnelius ir 
dukreles Į šią mokyklą. Tėvai 
turi suprasti, kad be grynai 
lietuviškos mokyklos lanky
mo jų vaikai nemokės tinka
mai lietuviškai kalbėti ir rašy
ti. Dar daugiau, tokie vaikai 
tuojau tautiškai nutols nuo sa
vo tėvų ir iš visos tautos bus 
prarasti. Reikia tikėtis, kad 
šiais metais nepasikartos tie
siog nesuprantamos pereitos 
klaidos ar apsileidimas, kad 
net kai kurie naujakūriai tė
vai lietuviai buvo pamiršę šeš
tadienio lietuviškąją mokyklą.

-VHSS ELSIE MUMAIA, Pennsyivanijos ukininlfę, pasiruošusi gintis 
nuo federalinio inspektoriaus, kuris neleidžia jai 70 akru ūkyje 
sėti kviečiu daugiau kaip 18 akru. Už laisve ji kariausianti lig mir
ties.

SKAITYTOJŲ BALSAI

Kas gi organizuos bendruomenių seimą?

Eltos Informacijos paskelbė, 
kad Vlikaš rugpiūčio 12

nutarė iš grupių atstovų 
JAV-se sudaryti vyriausią Lo- 
ką, kuris sušauktų pasaulio 
lietuvių bendruomenių seimą.*

Toks nutarimas nėra nusise
kęs, nes jis prasilenkia su gy
vuoju gyvenimu ir jo prasimin- 
tu .keliu.

Bendruomenė pasirinko ne-

kryptį.
Tai labiausiai išryškino ir 

Amerikos bendruomenės tary
bos rinkimai. Tad pasišauti 
partijų atstovam jai toliau va
dovauti ir .organizuoti jų sei
mą yra netikslingas ir nepras
mingas užsimojimas.

Bendruomenės yra gimusios, 
turi savo vadovybes. Jos susi
tars ir dėl pasaulio bendruome
nių seimo sušaukimo.

Vlikas savo rolę bendruome
nei atliko, mesdamas tos bend-

paraginti bendruomenes, 
susitartų, sudarytų

ruomenės idėją, duodamas or
ganizacinio statuto metmenis, 
kuriuos daugiau ar mažiau dė
jo pagrindan saviem statutam 
to ar kito krašto bendruome
nės. Jei Vlikas dar norėjo pa
rodyti iniciatyvos, tai jis galė
jo
kad jos
tam tikrą organą seimui šauk
ti, — tai ir viskas.

Jeigu Vlikas mėgintų savo 
nutarimą vykdyti ir toki grupių 
atstovų Loką sudarinėti, kiltų 
naujas nesusipratimas: paskir
tasis grupių Lokas nueitų sau 
ir liktu be bendruomenės, ku
rios galėtų pajusti Vliko nuta
rime sau pareikšto nepasitikė'- 
jimo pačios
pasirinkusios nepartini ir ne- 
grupini kelią.
juo ir eis. pačios organizuoda
mos pasaulio lietuvių bendruo
menių seimą.

Chicago. III.. K. Br.

bendruomenės.

reikia manyti:

• T. Kreivėnas, Palmor par- u 
ko vedėjas, Chicagoj, Rose- "J 
lando apylinkėje, rugpiūčio 22
ir 27 d. parko stadijone ener- 
gingai pravedė programas, ku- ’ 
riose dalyvavo sportininkai, 
plaukikai, baletninkai. aktoriai, * 
solistai, chorai, orkestrai ir 
tautinių šokių šokėjai. Progra-y 
mos vedėjas apgailestavo, kad - 
lietuviai nesutiko su savo prog
rama pasirodyti, šeštadienį, J 
rugpiūčio 27 d., priešpiet par
ke vyko vaikų paradas, o po į 
piet gatvėmis tautybių, organi
zacijų, legijonų, biznio ir Įmo- j 
nių paradas, kuris užsitęsė per 
2 vai. Parade Lietuvą atstovavo j 
Dainavos ansamblis, pasipuošęs į 
tautiniais drabužiais, nešė pla- 
katą “Welcome Lithuania”, 3 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas. S 
Visos programos buvo skirtos 
atžymėti statomam uostui, ku- y 
rio statybai jau paskirta 22,5 
mil. dol. Po dviejų metų Atlan- 5 
to laivai pasieks ir Chicagą.

• Nijolė Stadalnikaitė, Hartt-;-3 
kolegijos Hartforde studentė, 
šią vasarą, gavusi vienam va- 1 
saros semestrui stipendiją, mo- į 
kėši New England Muzikos kon^ 3 
servatorijoje pas pianistą M. 
Schwalb.

• Kun. C. J. Rukus, lasalie- 
fis vienuolis, liepos 31 d. Hart
forde savo gimtajame mieste, 
atlaikė primicijas.

• Melbourne, Australijoje, 
šeštadieninė mokykla atžymėjo 
5 metų sukaktį. Ji buvo pirmo
ji lietuviška mokykla Australi
joje. Iki šiol ją baigė 33 moki
niai. Mokykla veikia Australijos 
Liet. Kultūros r 
roję, vadovauja jos steigėjas J. 
Matulis, be jo dar mokytojauja 
A. Karpavičius ir L. Vacbergas. y

• Jonas K. Karys ir žmona 
Joana iš Bridgeport. •Conn., ~ . 
vieton gėlių ant a. a. dėdės Ste- y 
pono Reivydo kapo paaukojo 
per Balfą 10 dol. likusiems se
neliams tremtiniams Vokieti- 
joje šelpti..

• Vyt. Alseika rugsėjo 7 cL 
vėl išvyko Vokietijon dirbti 
Vliko informacinėje tarnyboje.

I
Fondo priežiū-y 
ins staigias S

ruška. Budėjo ir žiūrėtojams 
paiškinimų teikė M. Grajaus
kienė (Gray) ir Jį. Rastenienė. 
Jiedviem talkininkavo tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
D. Dulytė ir M. Vičiulytė.

Lietuvių bazaro skyrių pa
ruošė ir šeimininkavo: J. Jon- 
čienė, O. Jurkevičienė. Viktori
ja Fauver ir G. Auštrienė: jom 
talkininkavo J. Auštra. Bazaro 
apyvarta buvo labai gyva.

Tautinių šokių parodoj di
desnė dalis pasirodė gana 
menkai, kai kurios grupės tik 
dėl viso ko. Iš kitų išsiskyrė 
čekoslovakai. izraelitai, liba
niečiai. lenkai, ukrainiečiai ir 
lietuviai. Mūsiškiai pranešė vi
sus. Jie užtarnautai laimėjo šio 
skyriaus dovaną (pryzą) — 
gražią bronzinę statulą. Lietu
vių laimėjimą gražiai paminėjo 
didysis Baltimores dienraštis 
The Sun, Įsidėdamas D. Dūly- 
tės ir M. Vičiulytės fotografiją 
su laimėta dovanu. Lietuviai 
pašoko Kalveli, Mikitą ir Ma
lūną. Su šokiais buvo sujung
tos pritaikintos vyrų choro 
dainos, šokiams vadovavo B. 
Brazauskas ir chorui — V. Bal- 
tikauskas.

Tautų- Dienos Komitetuose 
dalyvavo šie lietuviai: A. Jus- • 
kevičius (generalinis iždinin
kas* Mrs. L. Baker (šokių dai
nų komitete) ir J. Kairys (do
vanų komitete).

Molinis parapijos lankymas
prasideda rugsėjo mėn. 14 d. 

Užtruks apie 10 savaičių, n.?s 
reikia aplankyti 1100 šeimų, iš
siblaškiusių po Baltimores did
miesti ir jo priemiesčius. Visos 
parapijiečių aukos, suteiktos 
kalėdojant, skiriamos parapi
jos mokyklai, kurios išlaikymas 
metams siekia per $10.000.00.

DETROIT, MIC H.

Tad rugsėjo 24 d. visi prisi
dėkime prie auku rinkimo gat
vėse ir patys paaukokime bent 
vienos dienos uždarbį!

Detroitas jau yra Įrodęs, kad . 
jis moka vieningai dirbti. Tad 
ir ši kartą bendrom jėgom tu
rime visus nustebinti.

Registruotis ir dėžutes dar 
galima pasiimti sekmadieniais, 
rugsėjo 11 ir 18 d. d. lietuvių 
namuose, pirmam aukšte nuo . 
10:30 ryto iki 1:30 p. p. Taip ; 
pat galima dėžutes pasiimti ir ' 
užsiregistruoti pas Patalauską . 
ir Vedeiką “Gaivos” parduotu* *3 
vėje ir Kukučionį “Europe Je- 
welry” parduotuvėje 25th ir 
W. Vernor Hghwy. gtv.

Tad visi į bendrą darbą!
P. Pagojus.

— —<  ----- - ■ m-J

. Balfo skyriui ir šiais metais 
pasisekė gauti leidimus — rug
sėjo 24 d. pravesti viešą pini
ginę rinkliavą Detroito ir Ham- 
trameko gatvėse .

Leidimai nėra taip lengvai 
gaunami, todėl dabar mums, 
detroitiečiams. reikia ne tik sa
vųjų. bet ir svetimųjų tarpe 
gerai pasirodyti, žinoma, dar
bas yra sunkus, bet už tai kil
nus. nes prašome ne sau. o mū
sų vargstantiems tautiečiams. 
Visi turime pagelbėti mūsų 
seneliams, mūšų jaunimui. Va
sario 16 gimnazijai. Tikiu, 
kad Detroite neliks nė vieno, 
kuris vienokiu ar kitokiu būdu 
neprisidės prie šio kilnaus dar
bo. _

- Sveikiname laimėtojus!
Kaip kas metai taip ir šiemet 

rugsėjo 5 d. Gwyn Oak Parke 
buvo vadinamoji Visų Tautų 
Diena. Jos programa susidėjo 
iš trijų dalių: tautinio meno 
parodos, kurioje su savo eks
ponatais pasirodė daugiau kaip 
20 tautų; tautinių valgių baza- 
rc. kuriame savo skyrius turė
jo 9 tautos, ir tautinių dainų 
bei šokių dalis, kurioj matėme 
18 tautinių grupių. Lietuviai 
pasirodė visose trijose dalyse. 
Lietuvių pasirodymą organizavo 
Liet. Draugijų Taryba, vado
vaujama adv. T. Grajausko 
(Gray).

Lietuvių tautinio meno paro
doj buvo daugiausiai juostos ir 
medžio drožiniai, pagaminti 
Buračo. Krito j akį manekenas 
su lietuvaitės tautiniais drabu
žiais. Prie mūsų parodėlės visą 
laiką buvo gausu žiūrovų. Prie 
parodėlės įrengimo uoliai dar
bavosi: T. Grajauskas, J. Kai
rys. K. Matuliauskas ir V. Pet

nmitar-

Hartforde pyksta ateitininkų šventė
Visas rytinis Amerikos pa

kraštys bruzda, nes visi ruošia
si i Ateitininkų 45 m. veiklos 
minėjimą — kongresą. Daugu
mas jau ir susipakavo, juk 
kongresas Įvyks spalio 8—9 d. 
taigi, už vieno mėnesio.

Pačiam Hartforde ruošiamasi 
visu tempu. Dirba ateitininkai, 
bet nemaža darbo turi ir para
pija: spalio 8 d. šeštadienį, lau
kiama atvykstant J. E. vysk. V.

-Brizgio suteikti sutvirtinimo 
sakramenta šv. Trejybės baž
nyčioje. Kongreso rengimui 
vadovauja P. J. Giedraitis, jam 
talkina vykdomasis komitetas. 
Atskirų sąjungų posėdžius ir 
jų programas organizuoja ir
praveda sąjungų valdybos. Re apylinkės jaunimas.

darbo posėdžių numatomas ir 
didelis koncertas visuomenei 
didžiulėje Bushncll Memorial 
teatro salėje. J

Koncerte maloniai sutiko da
lyvauti solistai J. Baranauskas, i 
L. Mickevičiūtė, pianistas A. 2 
Kuprevičius ir prof. V. Marijo* , 
sius. Bendrame viešame viR 5 
sąjungų posėdyje pagrindiniu j 
kalbėtoju bus prof. S. Sužiedė- T 
lis. Savo paskaitoje jis iškels J 
ateitininkų pastangas ir laimė* f 
jimus kovoje su ateizmu per 
45 ateitininkų veikimo metus. 1 
Be rimtų darbo posėdžių, be~ 
susikaupimo ir konferencijos 1 
bažnyčioje, bus ir linksmavaks- 
ris» į kuri' kviečiamas visas
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. Ponas Toks patogiai sėdėjo 
prie televizijos aparato ir la- 

į-' bai atydžiai žiūrėjo į jo ekraną. 
’Jo aplankyti atėjo geras kai- 

mynas ir, matydamas aparatą 
išjungtą, ponui Tokiam tarė:

— Še tau! Ir .į ką taip susi
et kaupęs spoksai?

— Nugis ar nematei? Į tele- 
viziją, — atsakė ponas Toks.— 

« . Ko taip stebiesi ? Ar čia kas 
keista? Juk televizija tam yra, 
kad į ją žiūrėtumėm.

— Tam tai tam, — pritarė 
kaimynas, — bet aparatas ne
įjungtas.

— Aišku, kad neįjungtas, — 
patvirtino Toks. — Gal nori 
įjungti? — pasiūlė kaimynui.

— Tai kad šiuo laikų.stotis, 
neveikia ir nieko nerodo, — aiš
kino kaimynas

— Vadinasi, jei dabar stotis 
neveikia, tai nėra jokios pras
mės aparatą įjungti Kad ir Į- 
jungčiau, visvien nieko nematy
čiau? Ar ne taip? — dar įsak
miai kaimyno pasiteiravo.

— Taip ir yra, — užtvirtino 
kaimynas.

— Matai, — ėmė didžiuotis 
ponas Toks. — Įsitikinsi pats, 
kad mano teisybė. Jei jau sto
tis nieko nerodo, tai ir šimtą 
kartų jungęs nieko neįjungsi ir 
nematysi.

— Sutinku su tuo, bet man 
neaišku, kam iš viso taip ati
džiai vėpsai į neveikiančią tele
viziją, — teiravosi kaimynas.

— Galėčiau ir nežiūrėti, jei 
tamstai mano kultūringas polė
kis nepatinka,— derėjosi po- 
nas Toks. — Bet tada kyla eko- 
nominis klausimas — kam te
levizijos gaminamos, perkamos 
ir laikomos namuose? Gal ko- 
jom pasidėti?

— Ne! Žiūrėk, — ėmė mik
čioti kaimynas. — Bet žiūrėk, 
kada stotis veikia ir perduoda 
programas.

— Ir. nušnekėjai, — tarė po
nas Toks. — Kaip tik tada aš 
aparatą išjungiu ir imu švil
pauti Programos mane verčia 
vemti arba miegas ima.

— Man tik viena neaišku, 
koks tamstos pasitenkinimas 
žiūrėti į užgesintą televiziją? — 
nesusigaudydamas vis klausinė- 

r'- r jo kaimynas.
— Efff.. - Medinė galva!... 

Murmėjo ponas Toks. — Rei
kalas labai paprastas. Kiekvie
nas protingas žmogus, turėda- 
nias televiziją, nori išvengti 
bent kiek galėdamas to nema
lonumo, kurį neša į namus ta 
tarškanti dėžė. Ką į. tai?

* — Nieko, — tyliai numekeno
kaimynas.

Ponas Toks iš naujo gerai 
pasitaisė patogioj kėdėj ir vėl 
žiūrėjo į išjungtą televizijos 
aparatą.

KEARNY, N. K ŠVENTINS NAUJUS VARGONUS
nijos kultūrinį gyvenimą. Or- 
ganazacijų veikia aprimo, ne
beskamba giesmės bažnyčioje, 
dainos salėse. Visi važiuoja 
arba į gamtą arba į jūrą.

Orui atvėsus, tikimasi, kad
Kearny lietuvių

noki ir nepajėgia išvystyti rei
kiamos jėgos. Naujieji mecha
niniai įrengimai kaštuos 1000 
dol.

Šiems reikalams tvarkyti iš
rinkta komisija iš J. Katilio, P. 
Bagdono, Gibo Ch. Dasker ir 
Birkner.

Lankosi apgavikas
Kažkoks nežinomos kilmės 

lietuvis (apie 21—24 m. am
žiaus) jau antrą kartą aplanko 
šią koloniją. Pernai pavyko jam 
kelis apgauti, šiemet ir vėl mė
gina. Sakosi, kad atvykęs ką 
tik iš Vokietijos ir prašo pini
gų. Tas pats, matyt, buvo ir 
Paterson, N. J., kur jam taip 
pat pasisekė vieną kitą apgauti 
ir apie kurį patersoniečiai net 
spaudoje rašė. Turėtų kas nors 
jį išaiškinti, nes jis, atrodo, ap
gavikas ir teršia lietuvio vardą. 
Važinėje iš vienos vietos į kitą, 
lankydamas lietuviškas šeimas 
ir jas apgaudinėdamas. Būki
me atsargūs! J. M.

Nauji vargonai šventinami 
spalio 2 d. Ta proga numatyta 
ir atitinkama programa: reli
ginis koncertas ir kit.

Vargonai atsėjo 10,000 dol. 
Tai didelė suma pagal šios pa
rapijos pajėgumą. Tačiau tiki
masi ir tuos pinigus surinkti, 
nes. parapijiečiai supranta, 
kad naujoje gražioje bažnyčio
je turi būti ir dideli vargonai.

Šventinimo proga tikimasi 
parapijiečių paramos, o ypač 
stambesnių aukų iš tų, kurie 
bus vargonų šventinimo kū
mai.

Naujos pajamos bažnyčios 
statybos fondui didinti 

' Bažnyčios statybos fondui 
guli sunki našta — reikia lik
viduoti statybos skolas. Todėl 
fondas apie rugsėjo mėn. vi
durį mano pradėti bingo loši
mus kas savaitę ketvirtadie
niais. Visi techniniai ir teisi
niai reikalai jau sutvarkyti. 
Parapijiečiai bus šiuo reikalu 
plačiau painformuoti- žaidi
mai vyks parapijos salėje po 

. bažnyčia. _ ___ ______
Gražus pavyzdys

Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijos klebonas kun. 
L. Voiciekauskas šią vasarą 
suorganizavo mokyklinio am
žiaus vaikams lietuvišką mo
kyklėlę, kad vaikai, užuot ne
naudingai leidę laiką, galėtų 
susirinkti, pasimokyti lietuvių 
kalbos, muzikos ir žaidimų. 
Vaikus mokė pats klebonas 
kun. L. Voiciekauskas ir pa
rapijos vargoninkas Alg. Kača- 
nauskas.

Reikia džiaugtis, kad vaikų 
susirinkdavo nemažas būrys. 
Būtų gera, 
šeštadienio mokykla tą būrį 
vaikų įsijungtų į savo kadrą.

Pasisekęs piknikas
Šių metų parapijos pikni

kas gerai pasisekė. Gausiai at
silankė parapijiečių ir svečių. 
Gauta, gryno pęlno 1200 dol. 
Pikniką surengė naujosios 
bažnyčios statymo fondo to

nų ap. z mitetas. Piknikui vadovavo ir
Vilkaitytė, Morta, iš Nakro- labai sklandžiai jį pravedė: 

šiškiu k., Viešvėnų par., Telšių Wm. Grinevičius, P. Velevas,
dr. Yong (Jankauskas) ir kt statė šis tas atremontuota, per-

pašovė šiaurės kortejiečiai viršum Korėjos-- neu-

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke paieškomi asmenys

Pranaitis, Juozas, iš Bubių 
k., Vilkijos vai, Kauno ap.

Pužauskaitė, iš Aukštuoliukų 
k., Krakių v., Kėdainių ap.

Radzevičius, Andrius, iš Pry- 
stavonių k., Krasnavo vai., Sei
nų ap.

Ramanauskaitė-Kedienė, Juli
ja, jos vyras Kedys, Antanas, 
ir sesuo Ramanauskaitė, Marija.

Raulynas, Kostas, iš Oškinių 
k., Vilkaviškio ap.

Scheideris, Gustavas, 
Plokščių, šakių ap.

Sugaudaitė, Ona ir Stefanija, 
iš Pakapių k., Telšių vai.

Uzdanovičaitė, Emilija, iš 
Uznolių k., Traku vai.

Vajanauskienė, Marė.

Agurkis, Juozas, iš Oškinių 
k., Seinų vai., Suvalkų ap.

Bazis, Jonas, Juozas ir Julė, 
vaikai Bazienės-Kaziukonytės, 
Elenos ir Bazio, Jurgio.

Bielskis, Jonas ir Kazys, sū
nūs Eli jošiaus, kilę iš Dūkšto 
apylinkių.

Čižauskaitė-žiburienė, Adelė, 
iš Garšvinių k., Vilkaviškio ap.

Deveikis, Stasys, iš Labanoro 
m., Linkmenų v. Ukmergės ap.

Girdžiūtė, dvi seserys, iš Ža
garės m., Šiaulių ap.

Ilgūnas, Jurgis, iš 
vai., Vilkaviškio ap;, 
Baltimorėje.

Janušonis, Juozas,
Juozas ir duktė Elena, gyvenę 
Patersone.

Jarumbauskas, Stanislovas, 
iš Alsėdžių, Telšių ap.

Kedienė-Ramanauskaitė, Juli
ja, jos vyras Kedys, Antanas, ir 
sesuo Ramanauskaitė, Marija.

Kučinskas, Silvestras, jūrei
vis, tarnavęs laive “Seimą Vic-

Pilviškių 
gyvenęs

jo sūnus

ju sesuo Valinčiūtė, Anelė, iš 
Alksnėnų k., Punsko vai., Sei-

kad veikiančioji

vėl atsigaus.
Keičia mechaniniu* įrer^imus
Liet Kat. Bendruomenės 

Centras, kuris turi didelę salę 
fir barą, pakeis šaldomuosius 
įrengimus naujais — moder-

gyvenimas niškaiš. Dabartiniai motorai se

OMAHA, NEBR„ GYVUOJA
Vestuvės

Rugpiūčio 20 Jadvyga Pil- 
kauskaitė ištekėjo už Antanb 
Jankausko. Liudininkais buvo 
Janina ir Kazys Gegžnal Po 
bažnytinių ceremonijų vestu
vių puota įvyko parapijos salė
je, kur dalyvavo vedusiųjų tė
vai sesuo, giminės, draugai ir 
pažįstami. Jaunavedžiai dar 
prieš vestuves grynais pinigais 
nupirko namą netoli lietuvių 
parapijos, gražiai apstatė bal
dais ir po vestuvių jame apsi
gyveno. Matyti, buvo taupūs 
žmonės ir niekais neišleido 
sunkiai uždirbto pinigo.

Po savaitės įvyko ir antros 
vestuvės — Janinos Mikalaus
kaitės su Juozu Rackevičium. 
Vestuvių ceremonijų metu gie
dojo Omahos Bendruomenės 
choras, vad. M. Leškio, solo 
Avė Maria atliko Irena šarkai
tė. Bažnytines apeigas Benedik
tas Šulskis ir Petras Jaudegis 
įrašė į plokšteles. Vedusiųjų 
liudininkais buvo Mikalauskaitė 
ir Narcizas Adamonis. Vestuvių 
puota įvyko parapijos salėje.

Piknikę laimėtoja
Šią vasarą buvo trys pikni

kai parapijos skoloms padengti. 
Paskutiniame piknike laimėji
mams buvo paleistas “Air Con- 
ditioner”, laimėjo Alma Burz- 

. džiūtė. Klebonas kun. Juozas 
Jusevičius - nupirko naujausios 
mados oro šaldytuvą ir įrengė 
į jos namą, kad galėtų pasinau
doti paskutinėmis karštomis 
vasaros dienomis ir atvėsinti 
savo butą.

Laukiame mokinię
Mūsų parapijos mokykla jau 

pasirengė naujiems mokslo me
tams. Senosios mokyklos pa-

anksčiau savo vaikus leido į 
viešąsias pradžios mokyklas, 
dabar žada leisti į mūsų para
pijos mokyklą.

šiais metais, kaip ir praėju
siais, yra septynios seselės mo
kytojos, lietuvaitės, kurios mie
lai nori patarnauti savo tau
tiečiams. Manyčiau, kad kiek
vieno lietuvio kataliko yra net 
pareiga leisti savo vaikučius į 
lietuvišką parapijos mokyklą, 
kur vaikučiai yra mokomi tikė
jimo, tiesų. Vaikučiams iš savo 
pusės linkiu geros sėkmės nau
jais mokslo metais!

Patikslinimas
Paskutinėse Omahos žiniose 

įsibriovė nemaloni klaida. Ne
žinau, gal kartais iš savo neap
dairumo, nors,luriu prisipažin
ti, esu suklaidintas radijo pra
nešėjo, kad lietuviška muzika 
ir daina radijo valandėlėje rū
pinasi ne Juozas šarka, bet 
Juozas Sakalas. Už klaidingą 
žinią p. Sakalą atsiprašau.

Lietuviai, nepamirškite pa
klausyti penktadieniais po piet, 
o ypač šeštadieniais ryto 9 vai. 
lietuviškos muzikos ir dainos!

Vietinis

Chicago, III.c? 7

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKEB

Ką tik išėjo iš spaudos

KUN. VYT. PIKTURNOS

AMŽINOJI

MIŠIOS,

HELP WANTED FEMALE

Urgentiy Needed! 
Registered Nurses 

For 3 Shifts
3 P. M. to 11 P. M.
7 A. M. to 3 P. M.

11 P. M. to 7 A. M.
In very modem new Hospital 

Permanent positions.
Apply in person 

COMMUNITY
MEMORIAL 
GENERAL 
HOSPITAL

Willow Springs Rd. at 51st St.
La Grange, III

Phone:
FLeetwood 2-1200 
Mr. J. G. SMITH 
Between 9 and 4

tery”.
Kudoba, Stasys.
Labuckas, Kazys.
Lazdauskai, giminės Antano 

Lazdausko, kilusio iš Raseinių 
ap.. gyvenusio Jurbarke.

Lėlytė, P.
Liubinskas, Albertas, iš Re- 

meikių k., Virbalio par. Vilka
viškio ap.

Meištas, Silvestras, iš Rasiū- 
nų k., Deveikių v., Utenos ap.

Miežys, Kazimieras, iš Žaga
rės, Šiaulių ap.

Mockevičius, Viktoras, iš Nau
jųjų Alksnėnų k., Punsko vai., 
Seinų ap.

Moskeliūnaitė, Ona, iš Gin- 
čionių k., Seirijų par., Alytaus 
apskrities.

Pranaitienė, Judita, našlė 
Petro Pranaičio.

apskrities.
Vilkelis, Martynas, gimęs 

Amerikoje, augęs Trakiškių k., 
Punsko vai., Suvalkų ap.

Žiburienė-Cižauskaitė. Ade
lė, iš Garšvinių k., Vilkaviškio 
apskrities.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

Sumažėjo veikia
Vasaros kaiščiai, kurie taip 

ilgai tęsėsi, sulėtino šios kolo-

dažyta, išvalyta.
Teko nugirsti, kad šiais me

tais net ir tie lietuviai, kurie

JŲ ESME,
VAISIAI, 
MALDOS 
IR APEIGOS

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
HilI ir kitose apylinkėse. Taipįd išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 «T»th Street, Woodhaven 21. N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

UINTER GARDEN TAVERN. Ine.
Kaharrta.

VYT BELECKAS savininkas

Baras, SALE vestu vemti.
pa rengi mama, susirin

kimam*, rl<-
18R3 MADISON «T

Tol EV 3-858R <Prt* F .reoi

RRfW»KI.V*

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

T A LAKS KI
F U NĖRA E. HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 Maple Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

Neseniai gauta iš Italijos nedidelis kiekis ir galime 
siųsti pavieniams pirkėjams

D I D 2 I O J I V IRĖJ A
Praktiškas vadovas šeimininkėms

paruošė V. VARNIENĖ g
>. ir daugybė *
ims 'į

3242 įvairūs valgių receptai — 792 p. ir
įvairių patarimų šeimininkėms

KAINA $6.66 J
Gaunama “Darbininko” administracijoj /

5

Klausykite
^UETUKOS^miMIKIMU^

smh wevo

bm wh/te hulsim.nj.
WA^t6-332S

DAR GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams
<platintojams nesiunCiame dėl mažo t. rimo kiekio)

V AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDU ALBUMĄ
Puiki dovana svetimtaučiams įvairioms progoms, tiems, kurie
Lietuvos nėra matę, be to. ir mačiusiems gražus prisiminimas

KAINA — 65.00

“DARBININKAS"
680 BUSHWICK AVĖ. BROOKLVN 21, M. V.

200 puslapių, iliustruota. 
Tai pirmas didesnis ban
dymas lietuvių k. duoti gi

lesnį šv. Mišių aukos 
supratimą.

KAINA — $2.00

Gaunama “Darbininko” 
administracijoj.

OUTSTANDING OPPORTUNITY 
for 

Office workers 
CLERC - TYPISTS

TYPISTS IBM ‘ 
ELECTROMATIC

Excellent starting salary. VVorking 
conditions best!
5 Dar Week.

Paid Vacaticns. Transportation at 
ioor, near Lake St.. Mihvaukce 

Avė. and North Sangamon bus 
at door.

PYOTT FOUNDRY 
MACHINE CO.

328 N. Sancramon
MO 6-0294

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Meaahan Str„ Ridgevrood, Brookfya, N. Y. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

TeLEV. 8-9794 .

M. and Z. AUTO ČOLLISION WORKS
LIETUVIU SPECIALISTU 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-V£
Atliekami visi coRisinai, dažymo ir mech. taisymo darbai

Darbas atliekamas pietai ir sąžhifagaL
J. MALDCTB, aama tel HT 7-8241 837 GHAND STREET
Z. ZAUA178KAS. namo 8eL GL. S-8MS BROOKLYN, N. Y.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA 

WBMS, 10M kUocyck** Boaton 15, Man*.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. zVIŠČINIS
31 Banker Avė., Brockton 4; Masu.

Tel. Brockton 8-U59-R.

HELP W. MALĖ

"WANT A GOOD PLACE 
TO WORK?"

Immediate Opening for 
SKILLED

MACHINISTS 
TURRET 

and 
ENGINE LATHE 
BORING MILL 
For Night Shift

Mušt have tools, read and speak 
some English. Good transportai ion 
Near Lake St.. Milwaukee Avė. 

and N. Sangamon bus at door.
PYOTT FOUNDRY 

MACHINE CO.
328 N. Sangamon. 

MO 6*0294.

RHE EM 
MF6. CO.

(XX)D JOBS 
FOR QUALTFIED
ABC WEU>ERS

Mušt Have Ability to Paša 
Welding Tęst.

MATERIAL HANDLERS
Free Insurance — Cafetena 

Automatic Progrossion

Apply:

R H E E M
MFG. CO.

7«S1» S. KED30F, 
Or Pitone

HEmlock 4-74H«. Ėst. J4S.



r’

ŽINIOS

BOSTON, MASS.

Tonikas viduriam

340 RIDGEWOOD AVĖ.

Stephen Bredes Jr. KVIETIMAS I
LIETUVOS ATSIMINIMŲ" TRADICINI, DIDŽIULI

RADIJO PIKNIKĄ
S

įvyksiančiam

Sekmadienį, Rugsejo-September 11 dieną 1955, 1:00 vai. p. p

DIDELIAME ROYAL GARDENS PARKE

NAUJIENOS^

231 Bedford Avė. 
Brooldyn, N. Y.

Valandos pagal susitarimą. Telef. UL 7-8652 
Skambinti 6:30—8 vai. vakaro, šeštad. 9—11 vai. ryto.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooldyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto

Lituanistinės grupės mokslo 
metai pradedami rugsėjo 12. 
Kleb. kun. N. Pakalniui vado
vaujant ir globojant, kartu su 
reguliariomis pamokomis pra
dedamas ir lituanistinių dalykų 
dėstymas. Ir. šiais metais litua
nistinius dalykus mokys V. Jo
cienė ir D. Kunskaitė, tikybą 
ir lietuvių kalbą — kun. A. 
Račkauskas.

Kleb. kun. N. Pakalnis yra 
sudaręs palankias sąlygas lan
kantiems šią mokyklą moki
niams mokytis lituanistinių da-

kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai Išpildomi kogertauslai.

■(vežtajame i krautuve* 
privačios narnos.'

lykų. Visiems besisielojant lie
tuvybės išlaikymu, mes tai tu
rėtume gerai suprasti ir įver
tinti, . leidžiant savo vaikus mo
kytis gimtosios kalbos.

Lituanistinės grupės tėvų 
komitetą sudaro: pirm. J. An
driušis, sekr. V. Dubauskas, ižd. 
V. Padvarietis, narys A. Jake- 
laitis. Buvęs komiteto pirm. 
K. Vasiliauskas, baigiantis mok
slo metams, iš komiteto pasi
traukė.

Svarbiems mokyklos reika
lams aptarti, komitetas yra nu
matęs sušaukti mokinių, tėvų 
susirinkimą rugsėjo 25 d. 12 
vai. Apreiškimo par. salėj. Tė
vams bus išsiuntinėti praneši
mai Komitetas prašo visus tė
vus susirinkime dalyvauti.

Tėvy Komitetas

vyko į JAV. Čia baigė seselių 
Kazimieriečių vedamą Vilią Jo- 
seph Marie Akademiją, Nor
ton, Pa., ir karo metu stojo sa
vanore į JAV karo tarnybą 
(taip kaip irHtiti šeši jos bro
liai ir seserys). Karui pasibai
gus, Danutė grižo Į Europą 
tęsti mokslo — pradžioj Neu- 
chatel, Šveicarijoj, vėliau, Sor- 
bonos universitete, Prancūzi
joj, kur studijavo prancūzų kal
bą ir filosofiją. Baigusi univer
sitetą, pasiliko Paryžiuje ir ten 
gavo darbą Amerikos užsienio 
tarnyboje (Foreign Service). 
Po kiek laiko buvo perkelta į 
Genevą.

Danutė kas dveji metai par
važiuoja i Ameriką aplankyti 
savo artimųjų, šiemet, kaip ir 
anksčiau, savo 2 mėnesių atos
togas praleido, viešėdama New 
Yorko ir Nevr Jersey apylinkė
se. Bet ši kartą ji Į Europą jau 
nebegrįžta — jos laukia naujas 
postas Melbourne, kur ir to
liau eis Generalinio Amerikos 
Konsulo sekretorės pareigas. 
Pakeliui Į Australiją dar sustos 
aplankyti giminių Kalifornijoje. 
Linkime šiai lietuvaitei sėkmin
gai tęsti savo mėgiamą darbą 
tolimojoje Australijos šalyje.

Čiurlionio ansamblis Bostono
Rugsėjo 1 vietinio Balfo ir 

Liet. Tautinės S-gos skyrių 
iniciatyva, Taut. S-gos namuose 
įvyko gausus Bostono apylinkių 
organizacijų bei visuomenės 
veikėjų susirinkimas, atsilan
kant kleb. kun. Pr. Virmaus- 
kui. Susirinkimas nutarė Čiur
lionio ansambli iš Clevelando 
pasikviesti Į Bostoną lapkričio 
12 d. Tam reikalui išrinktas

bet kokiam orui esant

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Alexander’s Co.

William J. Drake- 
Dragūnas

-i* ' '. ■ į •. ■

"Operetės" choras
vėl pradeda repeticijas. Tau

tinių šokių - grupė repetuoja 
Pil. Klubo patalpose 7 v, v., o 
choras 8 v. v. penktadieniais.

Darbininko piknikas,
Įvykęs sekmadienį Lindene, 

Laisvės parke, praėjo jaukioje 
ir geroje nuotaikoje. Svečių 
buvo susirinkę nemaža iš Įvai
rių apylinkių. Kiti atskubėjo 
net antrą valandą, kad užsiimtų 
geresnius stalus. Iš Brooklyno 
atvažiavo specialus autobusas, 
pilnutėlis linksmų piknikauto- 
jų. Piknike be tradicinių val
gių, alučių buvo ir lietuviškų 
knygų stalas, kur nemaža pik- 
nikautojų Įsigijo knygų. Pikni
kas baigėsi tik vėlų vakarą.

- St. Barzdų kas.
Liet. B-nės pirmininkas, atvy

kęs iš Clevelando rugsėjo 10 
d. 6 v. v. Apreiškimo salėj pa
darys pranešimus organizaci
niais LB reikalais ir apie LB 
Valdybos projektus ir darbus. 
Visuomenė prašoma atsilankyti 
ir pasisakyti lietuvybės išlaiky
mo, kultūriniais bei kitais klau
simais, pateikti pageidavimų ir 
sugestijų.

Dainuos lietuvaitė
ŠĮ sekmadienį, rūgs. 11, yra 

minima “I am American Day”. 
Oficijali programa Įvyksta 2 
vai. 30 min. po piet Central 
Park, New Yorke. Programos 
metu dainuos lietuvaitė L. Juo- 
dytė-Matthews. Būtų gražu, kad 
kuo daugiau dalyvautų lietu-

Susirinkimas
Sekmadienį, rugsėjo 11 d., į- 

vyksta pirmasis šį rudenį Ap
reiškimo parapijos šv. Vardo 
draugijos mėnesinis susirinki
mas: 8 vai. — Mišios, po jų 
pusryčiai ir susirinkimas. Val
dyba primena mieliems nariam 
pareigą lankyti mėnesinius su
sirinkimus ir tikisi, kad, pailsė
ję po vasaros, visi uoliai atliks 
šią svarbią draugijos pareigą.

FUNER AL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalu Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooldyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

ŠACHMATAI
"(Atkelta Iš 7 p.) 

metų JAV jaunių p-bes, Ne- 
braskoj, pasirodo, yra pirmasis 
Amerikos šachmatų istorijoj 
pasipuošęs Amerikos čempiono 
titulu tokiam amžiuje.

New England p-bėse, New- 
buryport, Mass., Kazys Merkis 
surinko 4 taškus. Laimėjo W. 
Suesman su 5(4 taškų, tiek 
pat taškų surinko Dr. Platz 
(Conn.), 3 vietą pasidalino J. 
Curdo, H. Lyman, H. Daly, B. 
Siff po 5 tš.; C. Sharp' 4(/2; 
Freeman, Kazys Merkis ir kt. 
po 4 tš. Viso 28 dalyviai. Mer
kis pralaimėjo laimėtojui Su- 
esmanui ir Mass. meisteriui J. 
Curdo. B klasės p-bėse buvo 20 
dalyvių. Laimėjo Robert Rat- 
bun (iš aklųjų Instituto) su 
5(4 tš. Chamandy su 5, o 3-čią 
vietą pasidalino keli turėdami 
po taškų, jų tarpe lietuvis 
Albertas Giedraitis iš Fort Da- 
vers (tarnauja kariuomenėje, 
o jo tėvai gyvena Naugatuck, 
Conn.).

Švedija. Tarpzoninėse p-bėse 
pirmauja Bronstein, Panno, 
Keres, Pilnik ir kt. Amerikie
tis Bisgūier įveikė pasaulio 
jaunių meisterį rusą B. Spassky. 
Žemiau Bisguierio stovi Sliwa, 
Unzicker, Donner ir Medina.

Latvis Mednis eina pirmuoju 
New Yorko valstybės p-bėse, 
įveikęs pr. metų laimėtoją W. 
Lombardy. Mednis turi 6(4)^

J. B. SHAUNS- :
ŽILINSKAS :

Laidotuvių Direktorius ; 
84-02 JAMAICA AVĖ. ; 

(prie Forest Parkway Station) i
Woodhaven, N. Y. Į 

Suteikiam garbingas laidotuves.1 
Koplyčios nemokamai visose1 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.j

TeL VIrginia 7-4499

WAITKUS 
FUNEEAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTABY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kairiomis. Kainos tosTel. STagg 2-5043

Matthew P. Bali ašį
(BIELIAUSKAS) į

Rasti raktai
Darbininko piknike Lindene, 

N. J., rasti 6 suverti raktai. 
Raktų savininkas gali atsiimti 
iš “Darbininko” administraci-

Moterę S-gos 29 kuopos
(Apreiškimo parapijoj) mė

nesinis susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 15, ketvirtadienį vaka
re 7:30 vai. Susirinkimas bus 
labai svarbus, prašoma atsives
ti naujų narių. Po susirinkimo 
bus vaišės.

New Yorko biblioteka
organizuoja pabaltiečių kny

gos parodas. Pabaltiečiai, dir
bą 5-sios Avenue bibliotekoj,
ypač Danguolės Bartnikaitės 
pastangomis, buvo gautas suti
kimas rudenį suruošti Pabalti
jo tautų nepriklausomybės me
to knygų parodą. Buvo planuo
ta lietuviškos knygos paroda ir 
kreiptasi į New Yorko LB Kul
tūros Tarybą, tačiau atrodo, 
kad latviai paverš pirmenybę, 
vieningai telkdami knygas. Bib
lioteka teleidžia išstatyti tik jai 
priklausančias knygas, todėl 
jos turi būti aukojamos. Šito
kia paroda būtų visais atžvil
giais naudinga. (L.)

The WilBam H. Maxwell 
Evening Tradę School,

145 Pennsylvania Avė., Broo- 
klyne rugsėjo 14 pradeda ne
mokamai mokyti įvairių amatų, 
biznio, mechanikos ir k. Regis
tracija atliekama rugsėjo 12 ir 
13 d. vakarais nuo 7 ligi 9 vai. 
Informacijom skambinti: 
DI 5-9100.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS I 
FUNEEALHOME

254 W. Broadway I
South Boston, Mass. <

JOSEPH BAEACEVIČIUS ■ 
Laidotuvių Direktorius ;
Tel. ANdrew 8-2590

(kidneys), odos iš
bėrimo, gerklės užkimimo, 
plaučių uždegimo, vidurių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszv
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS284 EASTERN PARK W A Y, BROOKLYN 25, N. Y.

SUBVVAY STOTYS: IRT—Brooklyn Museum arba Franklin Avė., 
BMT—Botanic Garden (Eastem Parkway).

V. Lukas — vedėjas
532 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Te L EVergreen 4-8802
Lietuviška duona — geriausia 

duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Torfai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms Ir kito-

Čia yra namine 
J gyduolė: mišinys 

šaknų, žolių ir sėk- 
lų. Ji vartojama ar- 
batos formoje nuo 

f šių ligų: skilvio ne

aktyvus komitetas. Reikia ti
kėtis, kad bostoniečiai tinka
mai čiurlioniečius sutiks ir vi
suomenė gausiai ir vieningai 
atsilankys.

šv. Petro parapijinė
mokykla mokslo metus pra

dėjo rugsėjo 8 pamaldomis baž
nyčioje. Tą pačią dieną ir vie
šosios mokyklos atsidarė Bos
tone. i

Dr. Genovaitė Stapulionienė, 
dantistė, rugsėjo 6 grižo iš 

atostogų ir savo kabinete pri
ima pacientus.

Širky ir Zaleckę
dukrelės Įstojo N. Jėzaus vie

nuolyną Brocktone, Mass.
Richard Nixon,

JAV viceprezidentas, atvykęs 
Bųgtonan į veteranų suvažiavi
mą, aplankė arkiv. R. Cushing.

Liet. Piliečiu Draugija,
turinti savo namą Broadway 

ir E gatvių kampe, projektuoja 
trečiame aukšte įrengti naują 
didelę salę.

ADVOKATAS
37 Sheridan Avė.

Brooklyn 8, N. N.
Te). APplegate 7-7083

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

BROOKLYN, N. Y.

JUOZAS GRABAI) 
BEAL ĮSTATE BBOKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parupinimas paskolų

(mortgidžių) ir t.t
SąžfafasBS ir jįrdtao pataraavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
TeL STags 2-7524

Almus — A. Šalčius
savo namuose, 77 Steamboat 

Rd., Great Neck, N. Y., yra su
organizavęs parodą, kurioje 
savo kūrinius išstatė: Botyrius, 
Belapetravičius, Elskus, Kašuba, 
Lapė, Mikšys, Viesulas, Urbai- 
tytė. Paroda atidaroma rugsėjo 
10 3 vai. p. p. ir tęsis visą mė
nesį, uždaroma spalio 9.

Maspetho L. Piliečiu klubo 
mėn. susirinkimas bus rugsėjo 
9 d. 8 . v. Nariai prašomi daly
vauti, bus kalbama apie pasko
lą naujiems namams pirkti.

PADĖKA
Po gražiai pasisekusio “Dar

bininko” pikniko turime malo
nią pareigą išreikšti savo tik
rai nuoširdžią padėką visiems 
prie to parengimo prisidėju- 
siems ar tai darbu ar atsilan
kymu. Ypatinga padėka pri
klauso mūsų maloniems darbi
ninkams: J. Gružauskui, A. Ba- 
ciuškai, A. Nadzeikai, K. Atu- 
čiui, Bruzgiui; mieloms šeimi
ninkėms: Atutienei, Sabeckie- 
nei, K. Šukienei, V. Plungienei; 
be to, esame dėkingi už prisiųs
tas piknikui dovanas: J. Cin
kui, J. Liudvinaičiui, Jok. Stu- 
kui už auką ir puikų pikniko 
garsinimą, Aid. Dambrauskie
nei, L. Dambrauskienei, A. Pi- 
libaitienei, Pribušauskienei, 
Yuršienei, St. Strazdienei.

Visiems ir visoms priklauso 
mūsų nuoširdi padėka

T. T. Pranciškonai

Danutė Staknyte išvyko Australij
Šiomis dienomis iš New Yor

ko Į tolimą Australijos kraštą 
išvyko jauna, gabi lietuvaitė 
DANUTĖ STAKNYTĖ. Austra
lijoj jinai toliau tęs sėkmingai 
pradėtą darbą JAV užsienio tar
nyboje, į kurią Įstojo prieš še- 
šeris metus, Genevoje, Šveica
rijoj. Paskutinius 4 metus ji 
buvo tame tarptautinių konfe
rencijų mieste Amerikos Gene
ralinio Konsulo sekretore, šia
me poste jai teko asmeniškai 
susipažinti su daugeliu Ameri
kos senatorių, kongresmanų ir 
šiaip aukštų pareigūnų, nuolat 
atvykstančių Genevon ir visada 
užkliūvančių konsulate. Jų tar
pe susipažino ir su žinomu lie
tuvių draugu, buvusiu kongres- 
manu Kerstenu.

Tipinga lietuvaitė, šviesia
plaukė, mėlynakė Danutė yra 
gimusi ir augusi laisvoj Lietu
voj. Daugiausia laiko praleido 
Palangoje, kur iš Amerikos 
grįžę gyveno jos tėveliai, a. a. 
Antanas ir Ona Štakniai. Pa
langoj Danutė lankė ir gimna
ziją. Bet Lietuvą užėmus ru
sams 1940 metais, su šeima at-


