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Amerika gina mažųjų tautų teises
• Diplomatinė kova viršūnių Sovietai siūlo didžiųjų prievartą

-vemia dMByfy pirmenybę ir

grasija • Kodėl Amerika dabar

Diplomatinė kova per praėju
sias dvi savaites, pradedant lie- 

’pos 19. pirmąja Chruščiovo no
ta. buvo pati gyviausia ir aš
triausia po praėjusio karo. So
vietu Sąjunga. Amerika ir Ang
lija pasikeitė notomis jau 3 kar
tus. Tarpais dar įsijungė Pran- 
.cūzija. Laukiama Chruščiovą 
pradedant ketvirtąją notų seri
ją arba jų galo, sutikus priim
ti paskutinį prez. D. 
werio pasiūlymą:

noną pro Syrijos sieną (Tar
tum jie būtų tos komisijos ten 
laukę ir tik tada ėję per sie
ną). Ir generalinis sekr. Hani- 
marskjoldas liudija, kad dides
nės infiltracijos Į Lebanoną ne
buvę. Dėl tos jo šnekos "Stan
dard Times” (New Bedrord, 
Mass.), nežymios vietos laikraš
tis kelią žymų klasuimą: kieno 
labui jis yra Jungtinėse Tauto
se? ■ —

ELsenho-

susitikti Saugumo Tarybos 
rėmuose New Yorke, Ženevoje 
ar kitoji kurioje vietoje, išsky-

Maskvą buvo siūlęs Chruš
čiovas. bet Eisenhoneris rug
pjūčio 1 atsakė, jog dar pergy- 
vi prisiminimai minios atakų 
prieš JAV ambasadą Maskvo
je. kad ten galėtų vykti. Tokie 
Amerikos motyvai gali sulai
kyti ir Chruščiovą nuo Nevv 
Yorko. Jo atsakymo laukiama 
šiom dienom.

anglų “‘agresiją” Jugoslavijos 
Titą, giriasi komunistinio režimo 
pranašumu ir išsiplėtimu pasau
lyje.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
tam Chruščiovo vizitui priskiria
mu tokie tikslai: pademonstruo
ti abiejų raudonųjų kraštų su
tarimą ir jėgą, palaikyti toliau 
politini Įtempimą, paveikti va
kariečius, kad eitų su komunis
tiniu pasauliu į nuolaidas. 
Chruščiovas dar norėjęs apra
minti Mao-Tsetungą, kuris pa
lieka už Saugumo Tarybos durų, 
tačiau įsakimai nereikalauja, 
kad jis būtų kviečiamas.

AGRESIJA SIEKIA 
AMERIKOS ŽEMYNĄ

Amerika susirūpinusi netiesio
gine agresija kituose kraštuo
se — Pakistane, Kombodijoje. 
Indonezijoje, bet ji siekia ir 
JAV duris — pietinę Ameriką, 
kurioje plinta komunizmas. 
Chruščiovo ir Mao-Tsetungo 
komunikate pareikšta, kad jie

"remia kovas pietinės Amerikos 
tautų, siekiančių tautinės ne
priklausomybės”. Dulles rug- 
piųęio 3 atkirto, kad geriau pa-', 
darytų "pasirūpipdami tokia ne
priklausomybe tautu esančių 
Sovietų Sąjungos pasieniuose".

čiankaišekas, tautinės Kinijos 
prezidentas, rugpjūčio 2 patarė 
nuo bolševikų, netiesioginės a- 
gresijos gintis jų pačių ginklu: 
stiprinti, veikti ir remti Sovietų 
pavergtuosius, kad ir ten at
sirastų sukilėlių.

10 CENTŲ

JUSCELINO KUBICEK, Bra
zilijos prezidentas, pas kurį iš
vyko Dulles.

DULLES IŠSKRIDO Į BRAZILUI
Dulles, valstybės sekretorius, 

rugpjūčio 3 iš Washingtono iš
skrido į Braziliją trijų dienų pa
sitarimam su Brazilijos prez. J. 
Kubiček. Tokio susitikimo 
Brazilijos prezidentas jau anks
čiau norėjo. Paskubinta pasima
tyti dėl pranešimo Miltono S. 
Eisenhowerio. kuris tik ką gri
žo iš pietinės Amerikos. Sako
ma, pietų .Amerikoje susidaran
čios labai nepalankios JAV nuo-

taikos dėl ekonominių sunku
mų ir komunistų agitacijos.

Venezueloje komunistų yra 
nedaug, bet jie gerai organizuo
ti ir visur Įsiskverbia. Jie yra 
unijų vadovybėse ir valdžios i- 
staigose. Partija laisvai veikia. 
Du partijos vadai yra Maskvo
je. Maskva siekia sustiprinti 
savo Įtaką šioje žibalo valstybė
je - prie pat JAV durų.

RUOŠIAMASI PALEISTI J MĖNULI PENKIAS RAKETAS

BALTIJOS VALSTYBIŲ ATSTOVAI 
ĮTEIKE NOTAS JAV SEKRETORIUI
Baltijos valstybių atstovai 

Jungtinėse Amerikos ‘ Valsty
bėse - Lietuvos atstovo parei
gas einąs Juozas Rajeckas. Es
tijos - Johannes Kaiv ir Lat
vijos - Anotol Dinbergs - - lie
pos 28 Įteikė notas Valdybės 
sekretoriui John Foster Dulles.

Liepos 28 yra sukaktuvinė 
data. Ta dieną 1922 metais A. 
merika pripažino Baltijos vals
tybes de i ore. Lietuvos atstovo 
notoje buvo pareikšta: 
“‘Ketiuiasdiešimtis metų praėjo 
nuo to laiko, kai Lietuvai. 
tijai ir Latvijai po ilgų kovos 
metu pavyko atstatyti savo lais
vę ir nepriklausomybę. Toje ko
vojo lietuviai ir kitos Pabaltijo 
tauta buvo paveiktos kilniųjų 
principų žymiųjų Amerikos va
dų ir jų pavyzdžiu kuriant sa
vo nepriklausomą valstybė.

jungtinių Amerikos^Valstybių 
vyriausybė 1922 liepos 28 pri
pažino Baltijos vaLst. de jure. 
Pripažintos ir kitų pasaulio vals
tybių. Lietuva. Estija ir Latvi
ja pasidarė pilnateisiai nariai 
nepriklausomų tautų šeimoje. 
Amerikos pripažinimas "* vai
nikavo lietuvių tautos pastan
gas. Išreikštas 1918 vasario 16 
Nepriklausomybės paskelbimo

piūčio 1 trumpas ir mandagus 
(labai skiriasi nuo Chruščiovo 
įžūlios notos liep. 28), bet aiš
kus ir tvirtas, sulaukęs Kongre
se abiejų partijų didelio prita
rimo Eisenhoweris pabrėžė:
• būtiną reikalą tartis Jung

tinį Tauty rūmuose, nes jos 
yra steigtos 'pasaulyje tvarkai 
ir teisingumai palaikyti";

• neaplenkti mažu j y tauty 
(jos dalyvauja Jungtinėse Tau
tose), "kurty likimas sprendžia
mos.... ir kurių nepaisymui 
JAV visada priešinęsi ir prie
šinsis', nes yra patirta, kad 
"tautos pajėgumas pasitamau-

Rupgiūčio 17 bus bandoma 
pasiekti mėnuli penkiom rake
tom: 3 aviacijos ir 2 armijos. 
Amerikiečių žurnalas “Aviation

MAO-TSETUNGAS: -Drauge Ni- W“k” roŠ“- **». S0™*3? 8* 
kita, jpiršk mane į summitą". gūžės 1 bandė sieku mėnulį, 

bet jiem nepavykę padaryti stei- 
Nikitos Chruščiovo gmeną Rasojo gegužio demon

stracijai. Jei pavyktų amerikie-
kiniška bomba «an>, rusai negalėtų girtis, kaip ™Si“ji2Li^H3y<M»°nėdi sputmku, kad JAV aplenkia tech- sieke 112.00 ir 113,000 pėdų 

Chruščiovas su savo karo mi- nikoje ir moksle. aukščio. Balionų buvo du. Jie
Balistinė raketa su atomine kosminiam spinduliam tir- Colorado Springs Aviacijos 

galva pirmą kartą buvo paleista 
rugpiūčio 2 iš Johnson salos, 
apie 700 mylių nuo Havajų 
salų. Raketos bandymas gerai 
pavyko, bet smulkmenų nes
kelbiama. Tokios raketos užda
vinys pasitikti priešo lėktuvus 
bei raketas ir sunaikinti erdvė-

je. Cape Canaveral rugpjūčio 2
Po šio bandymo bus siekia-^ išmėginta nauja Atlas tarpkon- 

ma visą Ąmeriką apjuosti to- tineritinė raketa, pati galingiau- 
kių ginamųjų raketų tinklu. Tai šia, 100 tonų. Iššovimas buvo 
kainuos apie 6 bilijonus dolerių.- sėkmingas. Raketa pasiekia tai- 
Planas turėtų būti įvykdytas kini už 2,400 myliu.

aktu, kuris buvo paremtas vi
sos lietuvių tautos karu dėl sa
vo laisvės ir patvirtintas Stei
giamojo Seimo dekliaraeija 
190 gegužės 12.

Lietuva. Estija ir Latvija, ta
pusios laisvos ir nepriklausomos 
ėmėsi tvarkyti savo tautinį gy
venimą su dideliu pasiaukoji
mu bei kruopštumu ir padek * 
didelės pažangos visose tautinės 
veiklos srityse. Tarptautine? 
plotmėje jos mezgė draugiškus 
santykius su visais kraštais. taip 
pat ir su Sovietų Rusija.

Tačiau 1940 birželio mėnesį 
Sovietų Sąjunga įsibrovė į Lie
tuvą, Estija ir Latviją ir jas 
okupavo, sulaužydamos galio- 
jusias tarptautines nutartis su 
Pabaltijo valstybėm Ir tarptau
tinės teisės nuostatus.

1944 metais Sovietų Sąjunga 
vėl okupavo Pabaltijo valstybes 
ir toji neteisėta okupacija te
besitęsia ligi šiai dienai.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės 1940 liepos 23 paskelbė pa
reiškimą. smerkianti Sovietų 
invaziją bei Pabaltijo valstybių 
okupaciją. Tasai pareiškimas ta
po istoriniu.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
nusistatymas, pakartotinai pa
reikštas. suteikė vilties ir pa
drąsinimo Lietuvos ir kitų pa
vergtų tautų žmonėm jų tragiš
koje būklėje. Lietuvių tauta dė
kingai prisimeną - ypatingai 
Tamstos pareiškimą, padaryta 
1953 lapk. 30 JAV Atstovų Rū
mų komitete Pabaltijos valsty
bių inkorporacijai Į Sovietų Są
junga tirti.

Keturiasdešimts metų Lietu
vos nepriklausomybės ir suvere
ninių teisių atstatymo sukakties 
proga, prašau Tamstą priimti 
lietuvių tautos nuoširdų dėkin
gumą už teisingą ir palankų 
JAV vyriausybė nusistatymą Lie 
tuvos atžvilgiu

per dvejus metjis.

Plastiniai balioną:, paleisti

aukščio. Balionų buvo du. Jie akademija
nisteriu Radijonu J. Malinovs- 
kiu ir kitais palydovais buvo 
nuskridęs į komunistinė Kiniją 
pas Mao-Tsetungą. Po keturių 
dienų slapto pasitarimo rugpiū
čio 3 paskelbė naują propagan
dini pareiškimą. Abi šalys pa
sisako už skutiią didžiųjų kon
ferenciją puola amerikiečių ir

Mes, lietuviai, 
ne, kad Jungtiniu Amerikos 
Valstybių vadovavimas prives 
prie atstatymo nepriklausomy
bės tu tautu, kurios neteko jos 
dėl. rusu imperializmo ir tarp
tautinio komunizmo samoks-

ti.

SOCIALDEMOKRATAI
PRAKIŠO

Lebanone išsikėlė daugiau amerikiečių
Lebanone rugpiūčio 3 išsikė

lė dar 2.200 amerikiečių su vi
sų rūšių ginklais. Dabar JAV 
kariuomenės yra 13,000. Visi 
naujai atvykusie yra iš Vokieti
jos bazių. Kariuomenė sustip
rinta, matyti, nelaukiant dar 
greito aprimimo.

Sukilėliai reikalauja tuojau 
mą iMŽyty tauty riekimy, gar- pasitraukti senąjį prėzidentą 
bės Ir Mugumo, • tam JAV Chamoun, kurio terminas bai- 
vhMka priešinosi ir yra priešin- §ias rugsėjo 23; jis nėra nusis- 
gOT šiandien", tatęs be laiko trauktis.

Robert Murphy į Egiptą
Robert Murphy, specialus prez.

provincijoje 
už ar prieš 
Tokio bal- 

konstitucija.

tuojamas skaičiumi divizijų, ku
rias ji gali išvesti į karo lau-

•prielaida, kad "penkių di
džių galybių sprendimai bus

Stiprinama Turkija
Turkijai šiomis dienomis JAV 

sutiekė 234 milijonus doleriu 
krašto ekonominiam ir kariniam 
pajėgumui stiprinti.

Socialdemokratai Vokietijoje 
buvo užsimoję Hamburge. Bre
mene ir Hesseno 
pravesti balsavimą 
atominius ginklus, 
savimo neleidžia
nes tai surišta su krašto gyny
bą. Kanclerio Adenauerio vy- 
riusybė socialdemokratų parti
jai iškėlė bylą konstituciniam 
teisme. Teismas balsavimus 
draudė.

už-

• jūsų siūloma (sakoma 
Chruščiovui), kad sutartume po
litikoje, kuri primeną sistemą d. Ęisenhowerio ^ambasadai ius,
politinio valdymo, jūsų primesto vadinamas “neramumų mal- 
i^^tinėjo Europoie šintoju” rugpjūčio 5 išskrido
• pagaliau Artimuose Ry- pas Nasseri i Kairą. Robert Mur 

tuose "graso no JAV agresija, phy ligi šiol veikė Lebanone, 
• kitų netiesioginė agresija ne- Jordane ir Irake.

Irako naująją vyriausybe JAV 
jau pripažino.NETIESIOGINĖ AGRESIJA

Kurstymas ir rėmimas iš ša- 
fe, PCTvcramo. kad butų gali- A,nerika iuodėia 
mą kraštą prisijungti, šertai J •*
chromas Maskvos ir paskuti- Statistikos Biuras apskaitė, 
nius laiku Nasserio. JAV tik da- didžiausios amerikiečių prieaug- 
bar tai iškėlė, kaip atkirtį So- lis yra pietinėse valstybėse ir 
vietų kaltinimui dėl tiesioginės nebaltųjų šeimose. Baltųjų šei- 
agresijos. Tačiau ši pastaro- mas vidutiniškai sudaro 3-4 as- 
ji. kokio pobūdžio ji bebūtų, mens, juodųjų — 4-5. 
lengviau pakaltinama; tad So
vietam susidaro lengvesnė po- • Vokietijoje, Austrijoje ir 
zicija jų propagandai. O čia dar Čekoslovakijoje rugpiūčio 2 
pačios Jungtinės Tautos patai- praūžė nepaprastai stiprus vie- 
kina, kai jų komisija liepos 31 sulas, lygi 80 mylių per valan- 

, antru kartu pareiškė, jog nepa- dą, kas retai pasitaiko: žuvo 12 
stebėjusi prasiveržėlių j Leba- žmonių

akademija pradeda mokslo me
tus rugsėjo 1. Lš laikinos ba
zės prie Denverio atsikelia 1. 
100 kadetų ir 160 karininkų — 
mokslo personalo, akademijoj 
pastatymas atsiėjo arti 300 mil. 
dolerių. Kadetii gyvenamieji 
kambariai yra 6 aukštų name, 
kuris tęsiasi apie "ketvirti my
lios; namai iš stiklo, aliumini- 
jaus ir koklinių plytelių. Yra 
klasės, salės. laboratorijos, bib
lioteka ir k. Valgomajame gali 
tilpti 3000.

KALTINA UŽ BRANGIUS 
VAISTUS

ATLAS raketa kyla iš Cape 
Canaveral, Fla.

Ryšium su planuojama viršū
nių konferencija. Baltijos vals 
tybių atstovai atitinkamus pa
reiškimus Valstybės departa 
mente padarė jau anksčiau.

nepriklausomybei apsaugoti, 
tų valstybių vyriausybių Į 
sakmių prašymu ir atitinkamai 
teisės nuostatam. Be to, Sovie-

LEBANONE ISsikOlE daugiau amerikicCly. Apačioje: suknelių 
susprogdinta Beirute krautuvė.

Komisija. Ji rado, kad kainos 
dirbtinai iškeltos ir kad bend
rovės sudaro monopoli aukš
tom kainom palai!:.’ 'i. įmonės 
už tuos vaistus permoka milijo
nus. Bendrovės teisinasi, kad 
jos nekaltos. Vienoic oer.drovė- 
je, Chas. Pfizer ir Co„ kuri yra 
Brooklyne. nenvra? di-ba lietu
viu.

Ministcrio Stasio Lozoraičio Romoje 
pareiškimas JT generaliniam sekretoriui

Ryšium su Sovietų Sąjungos 
sukelta Artimuose Rytuose kri
ze, Lietuvos ministeis St. Lozo
raitis yra pasiuntęs Jungtinių
tautų generaliniam sekretoriui tų vyriausybės laikysena šiuo 
D. Hainmarskjoidui raštą, ku- klausimu dar kartą aiškiai pa
name pabrėžia, kad Sovietų Są- rodė visišką tarptautinės teisės 
juftga ir tautų teikės panieką, kuri yra

"yra nusikaltusi brutališkais pagrinde tiek primestos Lietu- 
ir nuolatiniais tarptautinės tei- vai priespaudos, tiek Sovietų 
sės ir Jungtiniu Tautu statuto Sąjungos bendros politikos.

Artimųjų Ryty įvykiai yra 
naujas įrodymas, kad kovai su 
ta politika, be kitų priemonių, 
reikia, kad Jungtinės Tautos kol 
tų savo balsą ne tik už Sovietu 
Sąjungos grasomas valstybes, 
bet taip pat už atstatymą ne-

New Yorke rugsėjo 1 bus tar
domos 6 bendrovės, kurios ga
rdina antibiotikos vaistus, kaip 
penicillin, terramycin. panamy 
cin ir k. Jau dvejus metus kai
nas sekė Federalinė Prekybos pažeidimais.

Maskvos vyriausybė tebelaiko 
Lietuvą neteisėtoje karinėje o- 
kupacijoje. kuri yra Sovietų ka
riuomenės Įsiveržimo i mano 
kraštą pasekmė. Toji vyriausybė 
yra taip pat nusiskaldusi tokiais
pat agresijos ir smurto aktais priklausomybės tų valstybių, ku- 
prieš kitas Vidurio ir Rytų Eu- rios, kaip Lietuva, Sovietų yra 
ropos valstybes, sunakindama 
jų nepriklausomybę ir laisve.

Tokiu būdu Maskvos vyriau
sybė neturi nei teisinio nei mo
ralinio pagrindo priešintis akci
jai, kurą Jungtinės Valstybės Yorke. surinko ir rotato

rium atspaudino sveikinimus.

ALTO INFORMACIJOS
CENTRAS,

kuriam vadovauja M. Kižytė
• Ankaroje. Turkijos sosti

nėje, liepos 31 buvo gausiai 
paskleista atsišaukimų, kurstan
čių nuversti vyriausybe. Turki- ir Didžioji Britanija vykdo dvie- 
ja yra labiausiai ginkluota So- jų Artimųjų Rytų valstybių gautus .Amerikos lietuvių kon-
vietų Sąjungos kaimynė. -------- ■------------------------- •------ gresui Bostone birželio 27-28

Duoti pilni tekstai Baltųjų Rū- 
l Italija dėl konflikto Arti- niu sveikinimo. Valstybės de

niuose Rytuose šiemet netenka parlamento, šen. Charles Pot- 
100 inil. dolerių pajamų. Yra ter (R.- Mich.) kalba, pasakyta 
sustojęs žymiai sumažėję tu- Senate birželio 19. o toliau 
ristu Viduržemio jūros pakraš- ■‘‘'Akinimai 27 senatorių ir 55 

kongresmanų. Visuose sveikini- 
<IIIIW muose reiškiama simpatija be

tuvių tautai, pritariama kovai
• Prancūzijoje dėl stokos po- Įjetuvos Išlaisvinimo ir retš- 

pirriaus laikraščiai negali išeiti kianu viltis, kad tasai IšlaisvL 
didesni, kaip 10 pusi rūmas tikrai ateis

• Brazilijoje, netoli sostinės 
Rio de Janeiro. Įvyko didelis 
sprogimas kariuomenės sande
liuose. kur buvo laikomi šaud
menys: užmušta 50 žmonių, 
nuostolių padaryta už 7.5 mil. 
dolerių

• Ryty Vokietijoje, valdomo
je komunistų. 1957 metais nu
teista 12,000 žmonių daugiau 
negu 1956.
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Naujojo karo išvakarėse
Tai buvo Europos juodoji valanda !' 

Istorija, sakoma .kartojasi. *
Ateina nauji žmonės ir subręs- 1938 rugsėjo 28 Londone bri
tą nauji įvykiai, bet atsikario- tų ministeris pirmininkas Ne- 
ja ta pati drama. Tarptautinė ville Chamberlin pakilo Žemuo- 
je politikoje tai vadinama įtem
pimu, statančiu taiką į pavojų. 
Tokiais dramatiškais momentais 
šokstama taikos gelbėti viršū
nių konferencijom, bet paty
rimas rodo, kad jos beveik' nie
kada tąikos neišsaugoja. nes 
kas įtempimą kuria, jokiom nuo
laidom negali būti patenkintas. 
Tai jo priemonė tiktai daugiau 
sau naudos išspausti Spaudimas 
pasiekia ribą, ir karas pasidaro 
nebeišvengiamas.

Antrasis Didysis karas 1939
— 1945 yra prasidėjęs viršūnių
konferencijos nuolaidom Hitle- prašvito. Savo pasirašytą kalbą. 
riuL

■ Kai dabar Chruščiovo ir Nas- 
serio spaudimo priemonės yra 
labai panašios hitlerinėm, tai 
neveltui plačiai kalbamu, ir rašo 
ma. ir pribijom, kad mūsų lai
kų viršūnių konferencijos nebū

se Rūmuose sakyti kalbos. Jis 
buvo rimtas, susijaudinęs. Po
pieriai čiužėjo jo rankose. Jis 
pradėjo:

‘'Šiandien mes stovime prieš 
tokią padėtį, kokios nuo 1914 
metę dar nebuvo"....

Atsikvėpė. Jo lūpos virpėjo, 
ieškodamos žodžio pasakyti visai 
anglų tautai, kad ji stovi neiš
vengiamo karo išvakarėse.

Tuo tarpu prie jo prisiartino 
parlamento sekretorius ir pa
davė rašteli. Chamberlinas metė 
žvilgsni, ir jo veidas iš karto

piūčio 4. kai Anglija išėjo į ka
rą prieš Vokietijos kaizerį Vil
helmą D. Tada plota karui, o 
dabar taikai, kurios dar tikėta
si iš rudojo vokiečių “kaizerio” 
Hitlerio Chamberlinas išskrido 
į Miuncheną.

Tai buvo ketvirtądienis. rug
sėjo 29. Ten rado Hitlerį. Muso
linį ir Prancūzijos ministerį pir
mininką Daladier. Hitlerio mė
giamuose Ruduose Namuose 
(Brauhaus) pasitarimai užtruko 
iki 1938 rugsėjo 30, penktadie
nio. Viso pasaulio dėmesys bu
vo nukreiptas į tas keturias 
viršūnes.

Netrukus komunikatas skel-

kurią turėjo pasakyti, suplėšė 
į skutelius viso parlamento aki
vaizdoje. Dabar jis ramiai ir 
džiugiai pasakė:

"Hitleris rytoj mane kviečia 
į Miuncheną. Pakviestas taip 
pat Daladier įr Mussolini. Aš 

tų naujos kruvinos dramos pra- manau, man bus leista tuojau 
džia.

Stabtelkime dėl to ties ta. ku
rią daug kas išgyveno ir dar 
prisimena, ir kurios užuomaz
gai — pirmajam "Miunchenui" 
— sueina jau dvidešimts metų.

vykti ir patirti, kas galima bū
tu dar padaryti šio didelio i- 
tempimo metu/'

Žemieji Rūmai griausmingai 
nuplojo. Tokio delnų pliauškė
jimo nebuvo nuo 1914 rug-

čekoslovakija turi Sudetus 
atiduoti vokiečiam

Prancūzija ir Anglija pirko 
iš Hitlerio taiką svetimomis že
mėmis ir krauju.

“Tai buvo juodoji Europos va
landa' — liudija ano meto vie
nas diplomatas.

“Miunchenas” Įėjo į istoriją

kaip gėdingo suaitarimo simbo
lis, reišiąs politines nuolaidas, 
kurios taikos nedavė. Karas te
buvo vieneriem metam nustum
tas.
« Kai po paskutiniojo Didžiojo 
karo Hitlerio maršalas Herma
nas Goeringas jau sėdėjo Niurn
bergo kalėjime ir buvo teisia
mas, jis kalbėjo teismo psicho
logui Gustavui M. Gilbertui:

"Tai buvo labai paprasta. Nei 
ChamberliR nei Daladier nero
dė jokio intereso rizikuoti dėl 
Čekoslovakijos gelbėjimo.. Čeko
slovakijos. likimas buvo išpręs- 
tas per 3 valandas Daladier 
negalėjo nė žodžio išmeklenti. 
Jis tik pritardavo murmterėda- 
mas.... Man buvo labai linksma, 
kaip sklandžiai Hitleris viską 
susuko".

Vokiečių kariuomenė 1938 
spalio 1 įžygiavo į Čekoslova
kiją. Hitleris tam jau seniai 
ruošėsi, sukėlęs Sudetuose vo
kiečių nacių judėjimą.

Čekoslovakijos prezidentas Be 
nešas 1938 spalio 5 atsistatydi
no ir išvyko į Ameriką.

(Kitame numeryje:kaip Hitle 
ris sąmoningai privedė prie di
delio įtempimo, kad laimėtų 
Miuncheną)

Socialdemokratai ir krikšč. demokratai

Lietuvos atstovybės prie Švento Sosto 
pranešimas spaudai dėl Briuselio parodos

Kaip daugeliui pasaulinę 
Briuselio parodą laukusiųjų te
ko konstatuoti. Civitas Dei pa- 
vilijone. tylos Bažny čios skyriuj 
trūksta Lietuvos Bažnyčią lie
čiančių eksponatų.

Ryšium su šiuo apgailėtinu 
faktu, lietuvių visuomenė, per

kų Bažnyčios padėčiai anapus 
geležinės uždangos tiksliai ir 
efektingai pavaizduoti. Tačiau 
po to niekas daugiau šiuo rei
kale į Pasiuntinybę nesikreipė.

Kai šių metų pradžioje pasi
rodė. kad tylos Bažnyčios sky
riuje Lietuvos Bažnyčia nėra re-

spaudą ir kitais būdais, išreiš- prezentuojama. Lietuvos minis- 
kė pageidavimą sužinoti, kas y- teris prie šv. Sosto pasiuntė 
ra padaryta šiai nemaloniai raštą Civitas Dei pavilijono ge- 
spragai pašalinti. neraliniam komisarui, prašyda-

Lietuvos Pasiuntinybė prie mas tą nesuprantamu būdu su- 
Šventojo Sosto laiko todėl savo sidariusią spragą galimai grei-

Europoje žmonės vis daugiau 
grupuojasi apie dvi partijas: 
socialdemokratų ir krikščionių 
demokratų. Abiejų tų partijų 
programose kai kas yra bendro 
ir kai kas skirtingo.

Bendras yra siekimas demo
kratinio valdymo ir didesnio so
cialinio teisingumo. Skiriasi pa-. 
žiūrom į tikėjimą ir į valstybi
nį tvarkymą ūkinio gyvenimo.

Socialdemokratai, nors yra 
žymiai sušvelninę savo kovingą 
nusistatymą prieš tikėjimą, ta
čiau jo nelaiko remtinu, o tik
tai pakenčiamu: mokslas ir kul
tūrinė pažanga ji pakeisianti. 
Krikščionys demokratai laikosi 
Kristaus tikėjimo ir laiko jį bū-

kitados pri- 
nuo kurių

vardas vi-

pareiga suteikti sekančias in- čiau pašalinti.
formacijas.
Sužinojusi apie Civitas Dei pa- atsakyme Lietuvos ministeriui 

vilijono organizavimą. Pasiun- apgailestavo įvykusi nemalonų 
tinybė prie šv. Sosto, kaip ir faktą ir pranešė, kad bus imta- 
kitais panašiais atvejais, prane- si priemonių jam galimai ge- 
šė pereitais metais organizato- riau atitaisyti. Tokia yra daly

kų padėtis šiuo momentu. Pa
siuntinybė ir toliau rūpinasi, kad 
Lietuvos eksponatai būtų išsta
tyti Civitas Dei pavilijone.

Ta pačia proga pažymėtina, 
kad Civitas Dei pavilijonas bu
vo organizuojamas tam tikslui 
sudarytos autonominės Įstaigos 
Briuselyje.

riams Briuselyje, kad ji reika
lui esant galėsianti suteikti me
džiagą apie Bažnyčios padėti 
Lietuvoje.

Į tai buvo atsakyta, kad sky
rius yra organizuojamas kom- 
petetingų asmenų, kurie pasi
naudos visa turima medžiaga 
ir visomis galimybėmis Katali-

SAVO LAISVES SIEKIMUOSE LIETUVA GYVA
ar rusu su lietuvaitėmis labai 
retas dalykas. Kažkoks nerašy
tas įstatymas lietuvius skiria 
nuo okupantu.

Siuntiniai
M. Vaitkevičienė labai nuo- 

. širdžiai atsiliepė apie gaunamus 
iš giminių siuntinius. Tie siun- 
tinai, lyg laisvės aušros viltis, 
yra apjungusi visą kraštą. Siun
tiniai — yra medžiaginė ir mo
ralinė parama.

Kai kitiem įdomu?
Tėviškės Žiburių redakcija 

pastebi, kad “Toronto dienraš
čių reporteriai su mūsų tautie- 

. te turėjo ilgą pasikalbėįjimą.
Bet, kai tas pasikalbėjimas pasi
rodė laikraščiuose, tai jie “pla
čiai aprašė p. Vaitkevičienės at
vykimą ypač jos fiktyvines ve
dybos su lenku, kurios jai kai
navusios 10,000 rb. Šią sumą ji 
sudariusi iš 30 siuntinių, ku
riuos atsiuntęs vyras iš Toron
to. Tokiu vedybų Lietuvoje esą

SPAUDA

los, kaimuose rusiškai net 
kalba.

Deportacijos ir partizanai
Šiuo metu deportacijų veik 

nėra, bet vietoj to mūsų jauni
mas “savanorišku” būdu gausiai 
gabenamas į Rusijos giluma dar 
bams. Apie partizanų veiklą 
krašte buvo girdėti iki 1951-52 
metų. Partizanų daina, kuri taip 
populiari dabar pas mus. jai 
Lietuvoje girdėta. Daug kas

ne-

mi tyliai ir giminių bei artimų
jų būna įjungiami Į bendrą gy
venimą.

paaiškėjęs.
gyva
gyva gimimų

Tėviškės Žiburiai liepos 24 
rašo apie Marijos Vaitkevičie
nės atvykimą pas savo-vyrą į 
Torontą. Ji atvyko iš Lietuvos 
per Lenkiją ir Vokietiją (žiūr. 
Darbininko liepos 25). Tėviškės 
Žiburiai atpasakoja jos sutikimą 
priėmimą šv. Jono Kr. par. kle
bonijoje ir tokius jos pirmuo
sius pareiškimus apie gyvenimą 
pavergtoje Lietuvoje:

'• Ryšys su Vakarais
“Lietuvoje yra ryšys su Va

karų pasauliu: lietuviai ypač se
ka Amerikos Balso radijo ži- grįžta iš Sibiro, bet jie sutinka
mas, o taip pat radijo valandė
les iš Vatikano. Nežiūrint tech
ninių trukdymų, minėtos radi
jo valandėlės iš Vakarų Lietu
vą pasiekia ir tuo būdu, pain
formuoja apie vakariečių gyve
nimą bei liet, išeivių veiklą. 
....Lietuvoje mažiau susigauda- 
ma apie vakariečių medžiaginį 
gyvenimą. Bet pastaraisiais me
tais vis daugiau siuntinių gau
nant iš Amerikos ir Kanados be 
žodžių jau gana

Lietuva
Lietuva gyva:

prasme, gyva tautinėse laisvės 
aspiracijose. Keturiolika rusų 
okupacijos metų Lietuvos nesu
rusino. Dabar visa Lietuva, iš
skyrus tik fanatiškiausius par
tiečius, žino, kad kraštas yra ru
sų okupuotas ir kad rusai pir
moje vietoje siekia savo tikslų, j 
nesirūpindami Lietuvos reika- , 
lais ir laikydami lietuvius ant- , 
ros klasės žmonėmis atseit pa-, j 
vergtaisiais. Lietuvos miestuose 1 
matosi daug rusų kareivių, o į- : 
staigose—rusų valdininkų. Kai
mas yra grynai lietuviškas. 
Daug vyresnės kartos žmonių, 
nelankiusių okupacijos mokyk-

Katalikų Bažnyčios padėtis
Bažnyčios įtaka Lietuvoje di

delė. Nežiūrint “mokslinių — 
ateistiniu” bolševikų “įrodymų” 
apie Dievo nebuvimą ir Bažny
čios nereikalingumą, virš 85 
proc. lietuvių priima tikybines 
jungtuves. Prieš tai, žinoma, vi
si Įpareigoti, pagal sovietų įsta-. nemaža: iš Lenkijos atvykstą 
tymus, civilinei metrikacijai. 
M. Vaitkevičienei gyvenant Vil
niuje buvusi girdima didelė įta
ka neseniai mirusio vyks. K. 
Paltaroko. Kur įmanoma, laido
jama krikščioniškomis apeigo
mis. Kapuose statomi pamink
lai.

Jaunimas ir mokslas
Lietuvos jaunimas siekia 

mokslų. Universitetai perpildy
ti. Dėlto daroma didelė studen
tu atranka. Pirmenybė komjau
nuoliams. Patekti į un-tą prieš 
tai reikalinga atlikti bent poros 
metų darbo praktiką.

Nėra mišrių vedybų
Lietuviai veda tik lietuvaites. 

Vedybos lietuvių su rusais-ėmis

profesijonalai vedybininkai ir už 
10.000 — 15,00 rb. sutinką su
daryti jungtuvių aktą civilinės 
metrikacijos įstaigoj. -M. Vait
kevičienės tariamasis sutuokti
nis esą pakliuvęs kalėjiman.

Gyvu žmonoę kančią nerūpi
“Dienraščių korespondentai 

betgi beveik nesidomėjo paverg
tos Lietuvos gyvenimu ir laikraš 
čiuose jo nepalietė” — pastebi, 
Tėv. žiburių redakcija. Atsaky
mą galima būtų nurodyti dve
jopą: 1. nejautrumą pavergtų 
žmonių kančiom ir 2. didelį jau
trumą neužgauti pavergėjo, kad 
nebūtų pakenkta saviem intere
sam.

vatinę nuosavybę ir laikosi dau
giau riboto valstybės kišimosi į 
pramonės ir prekybos tvarky
mą.

Tos dvi partijos laisvoje va
karų Europoje įsigyja vis dau
giau jėgos, išstumdamos kon
servatorius. liberalus ir ypač ko
munistus. Komunistų partijos 
Anglijoje. Skandinavijoje. Bel
gijoje ir Olandijoje beveik ne
egzistuoja. vakarų Vokietijoje 
uždrausta. Prancūzijoje ir Itali
joje komunistų partijos dar gau
sios. bet jų nariai 
klausė socialistam, 
atkrito.

Socialdemokratų
sur yra tas pats, štandartinis. 

tina žmogaus gyvenimui, o vi- Krikščionys demokratai turi dar 
suomeninei moralei palaikyti ir kitus vardus, kaip krikščionių de- 
kelti — neišvengiamą. mokratų unija (su protestantais)

Socialdemokratai tebesilaiko agrarai. konservatoriai. Krikš- 
Generalinis komisaras savo marksizmo, kad ir ne taip griež- čionys demokratai neseniai Ita

lijoje surinko 42 proc. Balsų. 
Belgijoje —47 proc. Socialde
mokratai surenka nuo 20 iki 
50 proc.

Abi tos partijos, išsiskirda- 
mos savo pasaulėžiūra ir kiek 
skirtinga socialine programa, va 
karų Europos visuomenę taip < 
veikia, kai ji grupuojasi į dvie
jų partijų sistemą. Tuo galima 
paaiškinti, kad po 
iškilusios partijos 
sąjūdžiai didesnio 
nėra sulaukę

tai. kaip praeityje, ir ne 
taip dogmatiškai, net iškreiptai 
ir perdėtai, kaip komunistai: jie 
ypač atmeta diktatūrinius mark
sistų siekimus. Tačiau diktatū
rinės tendencijos dar pasireiš
kia siekiant didesnio valstybės 
kišimosi j, ūkinių reikalų tvar
kymą. Socialdemokratam tebė
ra arti širdies pramonės ir dides
nių ūkiu suvalstybinimas ir lais
vos iniciatyvos didesnio suvar
žymas. Krikščionys demokratai 
paremia laisvąją iniciatyvą, pri-

karo naujai 
bei šauktus 
pasisekimo 

(Eurp. Inf.)
GRĮŽTA NAMO Italijos mirusteris pirmininkas Amintore Fanfani. 
Jį palydi Valstybės Sekretorius John Foster Du lies.

Unijos Indonezijoj
Indonizijoje, kur tebevyksta 

sukilėlių kovos su prokomunis
tine vyriausybe, katalikų tėra 
apie pusantro milijono iš 80 mi
lijonų žmonių. Unijos, kurias 
katalikai pirmieji steigė, buvo 
gudriai ir suktai komunistų už
valdytos. nors pastarųjų yra dar 
mažiau, negu katalikų. Katalikai 
tada įsteigė naują uniją, i ku
rią komunistai nepriimami. Ji 
turi jau 35.000 narių, iš kurių 
80 proc. yra nekatalikų. Katali
kų kunigai joje dalyvauja tik
tai kaip patarėjai: patys unijai 
nepriklauso. Unija yra nepoliti
nė. darbininkam patinka ir jos 
narių skaičius auga. Tai rodo, 
kad darbininkai kartais nuei
na su komunistais arba patenka 
jų vadovybėm ne dėl savo sim
patijų komunizmui, bet dėl to. 
kad jais nebūna kam pasirūpin
ti ir nekovojamą su komunistų 
infiltracija.

DARBININKO METINIS PIKNIKAS
bus rugpiūčio-August 17

LINDĘ N, N. J. Laisves Parke-Liberty Park
.
' PROGRAMOJE:
j

• dainos, žaidimai, šokiai, grojant Edte Andreus orkestrui

’ f

i

Bus spaudo* kioskas su naujaisiais leidiniais.
s. maldaknygėmis

Pradžia 2 vai. p šokiai nuo 5 iki 9 v. v

• New Jersey lietuviai kviečia i svečius iš New Yorko
• bei Brooklyno! -
: Autobusas iš Brooklyno išeina 1:30 vai. p.p. nuo
J pranciškonų vienuolyno, 680 Bushwick Avė ir 910
• Willoughby Avė. kampas. Prie Apreiškimo parapi- 
: jos sustoja 2 vai. p.p.

Įėjimo auka 9(1 ei.
T. T. Pranciškonai, Darbininko leidofak kviečia vi
rtis atsilankyti fa piknikel
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Laisvė kaip naminis priešas
Žmonės ieško tokių valdymo- 

si formų ir tokios visuomeninės 
santvarkos, kuri kiekvienam pa
liktų kuo daugiausiai laisvės. 
Nėra abejonės, kad tuose ieško
jimuose demokratinė santvarka 
laisvės duoda daugiausiai. Bet 
demokratinėje santvarkoje sly
pi ir pavojus: naudojantis dides
ne laisve, išeiti iš ribų, kurių 
peržengimas darosi kenksmin
gas visuomenės labui ir pačiai 
valstybei. Tokių pavyzdžių turi
me ryšium su Amerikos kariuo
menės išsikėlimu Lebanone.

Jungtinės Valstybės—niekas 
neginčys — yra didžiai demo
kratiškos. Kiekvienai sričiai ir 
kiekvienam laisvės yra pakanka
mai. Ypač nevaržomai naudo
jamasi žodžio ir spaudos laisve. 
Geras tai dalykas ir reikalingas, 
bet gali būti nesaikingas, kai 
laisvė suprantama be ribų. To
kiu atveju laisvas žodis jau pa
sidaro nebe demokratijos gynė
jas, o jos kenkėjas.

Štai keli pavyzdžiai, kuriuos 
surinko praėjusios savaitės 
“Times” iš Įvairių didesnių laik
raščių, kaip jie komenatvo ame
rikiečių žingsni Lebanone:

St Louis Post-Dispatch (apie 
500,000 skaitytojų): “Mes pasi- 
remiame tokiu pačiu pasiteisini
mu, kaip rusai, kurie be ato- 
daros sutriuškino vengrų suki
limą”.

Tuscon (Ariz.) Daily Star. 
“Tai visiškai paneigia pagrindi
nį Amerikos prinicipą — siekti, 
kad plačiame pasaulyje tautos 
tvarkytus! Įstatymiškai”.

Chicago American (600.000 
sk.): “Prašome, tenebus ateity
je leista tiek daug klausyti apie 
Amerikos didžiąją misiją vado
vauti pasauliui”.

Los Angeles Times (700-900, 
000 sk.): “Dauguma amerikie
čių smerkė britus, prancūzus ir 
Izraeli, kai jie puolė Suesą. Tra
giška ironija, kad mūsų inter
vencija nėra perdaug skirtin
ga”.

Chicago Tribūne (arti milijo
no sk.): “Dar kartą turime 
prieš akis pavyzdį, kaip Wash- 
ingtonas liūdnai ir klaidingai 
apsiskaičiavo”.

Šie keli pavyzdžiai (jų galima 
būtų aibę pririnkti) gretina a- 
merikiečius su bolševikų tero
ru, smerkia JAV vyriausybės 
politiką, neigia jos taikos misi
ją pasaulyje, prikiša dvigubą 
mastą sau ir kiteim. Kam tai 
visa pasitarnauja, nereikia nė 
aiškinti, tik reikia susimąstyti, 
kad tai daroma tariamai ginant 
demokratinius principus: teisę 
ir laisvę viešai pasisakyti dėl vy
riausybės politikos. Kodėl toji 
laisvė privalo turėti saiką?

Nevisi, tur būt, nuvokia, kad 
gyvename siaubingus laikus. To
kiais laikais svarbu stiprinti au
toritetą šio krašto vyriausybės, 
būtų ji respublikonų ar demok
ratų. Čia kilniai yra pasirodęs 
buvęs demokratų prez. Truma- 
nas, kai jis pareiškė apie res
publikoną prez. Eisenhovverį: 
“'prezidentas yra padaręs mo
mento sprendimą ir paskelbęs 
politiką, kurią privalėtų parem
ti kiekvienas Jungtinių Valsty
bių pilietis”. Ar nuo tos pilie
tinės pareigos yra laisva spau
da, kuri veikia milijonus pilie
čių?

Karo metu dedama cenzūra, 
kitu rimtu laiku save cenzūruo
ja patys išmintingi žmonės: jie 
su laisvu žodžiu nestoja į prie
šų eiles ir nekerta šakos, ant 
kurios sėdi, šaka gi kertama 
tuo būdu, kad dėl neribotos žo
džio laisvės pasidaroma nami
niu priešu. Mat, pilant vande
nį ant bolševikinės propagan
dos malūno, silpninamas šios 
šalies atsparumas ir patalkina
ma demokratijos griovėjam. O 
tada jau nebūva jokios kalbos 
apie spaudos ir žodžio laisvę. 
Ar norirrta, kad jis užčiauptų 
burną?

★
Kritika yra geras dalykas tik 

išmintingose rankose. Negud
riose rankose kritikos botagu 
tik save nuplakama. Bet gerai 
dar būtų, kad tik save. Kirčiai 
ir tiem, su kuriais drauge gyve
name, tenka ir valstybei, kuri 
visus saugo. Tuo būdu verčia
mas savas vežimas, nepagalvo- 
jant, kad reikės ir pačiam iš jo 
iškristi.

“Amerika, kuriai atstovauja 
Ben Hecht, Walter VVinchell, 
“prezidento patarėjai” ir Holy- 
woodo viešpačiai, jau nėra A- 
merika, kurią reiškė Mark 
Twain, Walt Whitman, Emer
son, James ir Amerikos konsti
tucijos kūrėjai. Gali pasidary
ti ir širdis, kaip veidas ir gar
sas, kurie vis daugiau ir dau
giau panašėja į pasaulinio ko
munizmo veidą ir politinį sioniz
mą. Ypačiai nuo antrojo pasau
linio karo, kada įvairiuose der 
partamentuose ( kaip ir Angli
joje) plačiai atsivėrė durys tarp
tautinių sąmokslų agentam”.

Tai anglo žurnalisto Douglas 
Reed žodžiai, paskelbti jo kny
goje “From Smoke toSmother”. 
Buvo keista juos skaityt neto
limoje praeityje 1952. Sunku bu 
vo patikėti jo tvirtinimam, kad 
komunistų veikėjai taip būtų 
įsifliltravę Amerikos aukštose 
įstaigose. Sunku patikėti, nes 
žmogus nenori, kad tai būtų tie
sa.

Panašaus nustebimo ir noro 
netikėti kyla dabar, kai Tėvas 
Ginder laikraštyje ‘Our Sun-
day Visitor” iš naujo prašneka 

apie komunizmo įsifiltravimą 
tarp tę asmenų, kurie yra skir
ti Dievo tarnybai, tarp protes
tantę dvasininkę. Bet jis pra
šneka faktais.

“RELIGINEI LAISVEI 
KOMITETAS“

New Yorke yra centras susi
organizavusio komiteto, vardu 
“Religinės laisvės komitetas” 
(Religious Freedom Committee). 
Tas komitetas siekia padaryti 
Kongresui įtakos,

kad panaikintę veikimą komi
sijos antiamerikinei veiklai tir
ti.

Atstovų Rūmų komisija anti
amerikinei veiklai tirti ir Senato 
vidaus saugumo komisija yra įs
taigos, kurios parūpina slaptos

JAV RAKETOS: Jupiter C raketa.— kairėje, už jos — Atlas ir pati didžiausia kę tik pagaminta 
raketa, 1,000,000 svarų, skirta tarplanetinėm kelionėm. Ja naudosis aviacija. Viriuje dešinėje — 
kamera raketom sekti; dešinėje apačioje — naujas britų karinis lėktuvas, neša 200 kareivių, arba 
27 tonas, skrenda 540 mylių per valandą, nenus) leidęs gali pasiekti 3.800 mylių.

Dievo tarnai šėtono tarnyboje
• Komunistai Amerikoje įsiskverbia tarp protestantu dvasininku. • Pas katalikus daugiau 
įlenda tarp pasauliečię • Kinijos komunistai liepia palikti protestantizmą mirti sava mirti
mi, o Kataliku Bažnyčią griauti.

ir autentiškos informacijos apie 
komunistų veiklą Amerikoje. Su 
prantam, jos yra labai komunis
tų nemėgstamos.

Minėtas “Religinės laisvės ko
mitetas” veikia kaip tik prieš 
tas komisijas. Religinės laisvės 
komitetas nėra komunistinės 
veiklos fronte. Tačiau jis dirba 
labai artimai su “Emergency 
Civil Liberties Committee” — 
viena iš dviejų šimtų organiza
cijų, kurios remia pastangas į- 
kurti Washingtone sovietinę 
diktatūrą.

Tragedija — sako Tėvas 
Ginder — kad tame komitete 
yra 41 protestantę dvasininkai 
ir rabinai (nurodo daugelį pa
vardiję).

METODISTAI TARP KOMU
NISTŲ

Tai nėra vienintelis faktas.
Kongreso komisijoje liudijo 

Herbert Philbrick, kad
“protestantę dvasininku var

dų yra komunistę rėmėjų są
rašuose daugiau nei bet kurios 
kitos profesijos.

Komunistų rėmėjų sąraše nu
rodė 2.109 pavardes metodistų 
dvasininkų. Aišku, daugelis jų 
ten patekę per naivumą, be jo
kios piktos valios.

Dėmesys kreipiamas ne į vie
nus metodistus. “National Com- 
mitte of Churches”, kuris kal
ba 37 mil. protestantų vardu, 
turi savo priekyje dr. Alwin T. 
Dahlberg, kurio vardas buvo su
sietas su daugeliu komunisti

nių reikalų.
Šitas komitetas taip pat uo

liai stengiasi pasisakyti prieš 
Kongreso komisiją antiameriki- 
nei veiklai tirti.

Toliau autorius kelia aikštėn 
ir kitų liudininkų parodymus.

KATALIKAI PASAULĖČIAI
Joseph Zack Kornfeder, bu

vęs komunistas, Kongreso komi
sijai kalbėjo taip pat apie pro
testantų dvasininkų veiklą ko
munistų tarpe. Jo vertinimų, 
komunistų partijoje esą 600 
protestantų dvasininkų, slaptų 
narių, 2000 artimai susijusių su 
komunistinės mašinos veikimu, 
3000-4000 sekėjų.

KODĖL RUSŲ TAUTOJ TEBESILAIKO BOLŠEVIZMAS?
Darbininko redakcijoje gau

tas straipsnis, rašytas angliš
kai'armėno Gregory D. Gour- 
jan. Šio autoriau tėvynė, Armė
nija, esanti Kaukaze, taip pat 
bolševikų pavergta ir prievar
taujama. Autorius gerai rusus 
pažįsta, ir stato klausimą, ko
dėl rusę tautoje bolševizmas te
besilaiko? Ar rusai taip jau 
yra persisunkę komunizmu? At
sakymo autorius ieško tokiuose 
aiškinimuose.

Praėjusio karo metu rusai 
buvo labai arti išsivadavimo 
iš komunizmo jungo. Vokiečiam 
bolševikus puolus, ištisos rusų 
armijos pasidavė. Žmonės svei-

Tas pats Kornfeder tvirtino, 
katalikę tarpe infiltracija vyk

doma“ daugiausia tarp pasaulie
čiu"

Manning Johnson, buvęs ko
munistas, komisijai liudijo, kad 
taktikos sumetimais komunistai 
siekė

infiltruoti prokomunistinių 
profesorię į seminarijas, kad jie 
ten neutralizuotę antikomunis
tines nuotaikas ir pasisakymus.

LEISKITE JIEM MIRTI 
NATŪRALIA

Preiš kelis mėnesius iš ko
munistinės Kinijos — tvirtina 
toliau Tėvas Ginder —atėjo 
į laisvąjį pasaulį “Slaptos di

kono vokiečius kaip išvaduoto
jus. Tačiau tie “išvaduotojai’, 
kurie nusismelkė iki Maskvos, 
Volgos • ir Kaukazo, vadavo 
ne--žmones, o tiktai žemes, ku
rias buvo numatę sau pasilai
kyti. Rusų tauta karčiai nusivy
lė.

Stalinui čia buvo tikras išsi
gelbėjimas, nes jisai tuojau pa
keitė savo taktiką ir prabilo 
apie rusiškąjį patriotizmą. At
gaivintas garbinimas Rusijos se
novės, carų ir karžygių. Karas 
su vokiečiais buvo paskelbtas, 
kaip patriotinis karas, kaip sa
vo gimtosios žemės ir laisvės 
gynimas. Būta vilties, kad vo
kiečius įveikus, nebeliks nė bol- 
ževizmo. Bet jisai liko. Staliną 
pakeitė Chruščiovas, likvidavęs 
savo konkurentus ir iškopęs į 
viršūnes. Dėl ko jam pasisekė?

Sukeltas patriotinis rusų tau
toje judėjimas tebeliko gyvas 
ir po karo. Bet Stalinui ir jo 
talkininkam vėl grįžtant į griež
tąjį bolševizmą, žmonėse pasi
rodė nepasitenkinimas ir didė
lis nusivylimas. Jis truko ligi 
Stalino mirties (1953). Tai buvo 
gera proga Chruščiovui iškilti, 
apkaltinus Staliną ir jo bendra
darbius (išskyrus save), kad jie 
be atodairos žudė žmones ir 
kenkė pačiai rusų liaudžiai. 
Tai buvo pasakyta tiesa naujam 
melui įsistiprinti. Apgaulei ke
lias paruoštas kalbomis apie ko- 
letyvinę atsakomybę, apie kurią 
dabar jau negali būti kalbos, nes 
vėl grįžta į asmens garbinimą. 
Garbinamas jau Chruščiovas. 
Jis prisistato kaip rusų tautos 
gelbėtojas. Tačiau jo motyvai 

rektyvos. kaip sugriausi bažny
čią”. Tose direktyvose vienas 
iš paskutinių punktų taip nuro
do komunistų veikėjam:

“Kiekvienas draugas, kuris 
turi vadovaujamą vietą, turi ra
dikaliai suprasti, kad Katalikę 
Bažnyčia, vergiškai tarnaudama 
kapitalizmui, turi būti absoliu
čiai sugriauta ir sunaikinta. Kai 
dėl protestantizmo, tai — ka
dangi jis vadovaujasi koegzis
tencijos idėja, — leiskite jam 
mirti natūralia mirtimi....“

O ligi tai nutiks, t.y. ligi jis 
pats mirs, tegul jo daugelis vei
kėjų dar pasitarnauja komuniz
mo propagandai. Tegul rašosi 
peticijas prieš atominius bandy
mus. Tegul keliauja “kultūri
nio bendradarbiavimo” megzti 
su Maskva. Tegu dalyvauja 
“taikos kongresuose”, kurie pri
ima rezoliucijas, Maskvos reda
guotas. Tegul varo propagandą 
ir už “viršūnių konferenciją”.

Vis tai yra Maskvai naudin
ga.

m.

kiek kitokį, negu Stalino karo 
metu.

Chruščiovas pučia miglas į 
akis dėstydamas, kad dabar jau 
nebe vokiečiai, o Vakarų ka
pitalistai siekia pavergti ir už
valdyti rusų tautą. Jos vienin
telė apsauga —tai komunistę 
partija. Jeigu ji būtų sunaikin
ta, išnyktų bet kokia viltis ge
resnio ir šviesesnio gyvenimo. 
O dabar vis einama pirmyn. 
Tik reikia taikos, tik reikia vie
nybės su komunistų partija.

Komunistų partijai toje pro
pagandoje padeda patys Vaka
rai. Jie duoda daug progos ru
sam tikėti, kad iš tikrųjų jų 
išlaisvinimu nesirūpinama. Va
karam rūpi tik savi interesai, 
o ne bolševizmo sunaikinimas. 
Tokios pat liūdnos nuotaikos 
esančios ir kituose pavergtuose 
kraštuose.

Tuo tarpu laikas dirba nau
dai Chruščiovo, kuris graso “Va
karus palaidoti'. Grasinimas ne
sąs nerealus. Gregory D. Gour- 
jan sušunka: "Lemtingoji va
landa artėja! Vakarai, pabuski
te! Priešingu atveju, jūsę žuvi
mas neišvengiamas".

Jeigu tai ir perdėtas kiek 
šūksnis, tai vis dėlto yra tiesa, 
jog Amerika ir kitos laisvojo 
pasaulio didžiosios valstybės ne
siima propagandos išskirti bol
ševizmą ir rusų tautą. Pirma
jam skelbiant negailestingą ko
vą. antrąją reikia užtikrinti, 
kad tai daroma tik jos ir kitų 
pavergtųjų tautų naudai. Bet ka 
da net Amerikos Balsas siauri
namas. ima baimė, kad Vakarai 
lemiamąją valandą gali pramie
goti savo nelaimei.

(S.)
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(1)
Vasaros rytas. Ore tylu; tik 

ant kranto cirkšnoja žiogas ir 
kažkur nedrąsiai burkuloja e- 
relaitė. .. Danguje nejudėdami 
stovi pūkiniai debesys, panašūs 
į išbarstytą sniegą. Prie stato
mos maudyklės, po žaliomis 
gluosnio šakomis, vandenyje 
murkdosi dailidė Gerasimas. 
aukštas, liesas kaimietis ruda, 
garbanota galva ir apžėlusiu vei
du. Jis šniokščia, pukši ir, 
smarkiai mirkčiodamas, stengia
si kažką iš po gluosnio šakų 
ištraukti. Jo viedas apsipylęs 
prakaitu. Per sieksnį nuo Gera
simo, ligi kaklo vandenyje, stovi 
dailidė Liubimas, jaunas, kupro
tas kaimietis trikampiu veidu ir 
siauromis kiniškomis akutėmis.
Kaip Gerasimas, taip ir Liubima 

ąbu su marškiniais ir apati 
nėmis kelnėmis. Abu pamėly
navę nuo Šalčio, nes jau dau

giau kaip valandą tupi vandi- 
nyje...

— Tai kam tu ją vis ranka 
baksnoji? — rėkia kuprotasis 
Liubimas, drebėdamas it drugio 
krečiamas. — Pusgalvi! Tu ją 
laikyk, laikyk, nes ji paspruks, 
prakeiktoji! Laikyk, sakau!

—Nepaspruks!.... Kur jai pas
prukti? Ji po kerplėša palindu
si... — sako Gerasimas užki
musiu, dusliu bosu, einančiu ne 
iš gerklės, bet iš vidurių gilu
mos. — Slidi, kipšas, ir nutver 
ti nėra už ko.

— Tu užu žiaunų griebk, 
už žiaunų!

— Kad nematyti žiaunų ... Pa 
lauk, nutvėriau už kažko. L'ž 
lūpos nutvėriau.... Kandžiojasi, 
kipšas!

— Netrauk už lūpos, netrauk 
— paleisi! Griebk ją už žiaunų, 
už žiaunų griebk! Vėl pradėjai 
rankomis baksnoti! Na ir neiš
manėlis tu, atleisk Dangaus Ka 
raliene! Griebk

— “Griebk”.... — pamėgdžio
ja Gerasimas. — Komandierius, 
mat, atsirado Eitum ir grieb
tum pats, velne kuprotasis— 
Ko stovi?

—Ir sugriebčiau, jei būtų ga 
Įima. .. Argi galima tokiam že 
mos kompleksijos žmogui kaip 
aš pakriaušyje stovėti? Tenai 
gilu

— Niekis, kad gilu ... Tu 
plauktinai....

Kuprys mostelėja rankomis, 
priplaukia prie Gerasimo ir nu 
sitvęria už šakų. Vos pamėgi 
nęs atsistoti, jis pasineria visas 
ir ima burbuliuoti.

— Sakiau gi. kad gilu — sa
ko jis, baltas akis vartydamas.

—- Ant sprando tau atsisėsiu, 
ar ką?

— O tu ant kerplėšos atsi
sėsk... Kerplėšų daug, tartum 
kopėčios.

Kuprys užčiuopia koja ker 
plėšą ir. stipriai nusitvėręs iš
syk už kelių šakų, atsistoja ant 
jos ... Atgavęs pusiausvyrą ir 
naujoj pozicijoj įsitvirtinęs, jis 
susilenkia ir. stengdamas ne
gauti į burną vandens, pradeda 
dešine ranka grabalioti tarp ker 
plėšų. Painiodamas! dumbluose, 
slidinėdamas samanom, apaugu

siomis kerplėšas, jo ranka atsi 
duria į dygias vėžio žnyples.

— Tavęs čia dar, velnio, ne 
matėm — sako Liubimas ir 
piktai išmeta vėžį ant kranto.

Pagaliau jo ranka užčiuopia 
Gerasimo ranką ir, slinkdama 
ja, pasiekia kažką slidų, šaltą.

— Štai ji — šypsosi Liu
bimas. — Didelė, kipšas. .. Iš 
kėsk nagus, aš ją tuojau. .. už 
žiaunų.... Palauk, nestumk ai 
kūne ... aš ją tuojau.... tuojau. .. 
duok tik nutverti.... Toli, kip
šas, po kerplėša palindusi, nė 
ra už ko nė suimti.... Galvos ir 
nepasieksi. .. Vieną tik pilvą te- 
užgriebiu. .. Užmpšk man uodą 
ant kaklo—pasiutusiai kanda. .. 
Aš tuojau. .. už žiaunų ją ... Už
eik iš šono, stumk ją stumk! 
Durk jai pirštu!

Kuprys, išpūtęs žandus, už
gniaužęs kvapą, išverčia akis ir, 
matyti, jau kimba pirštais “už 
žiaunų”, bet staiga šakos, už ku
rių jis kairiąja ranka nusitvėręs, 
nutrūksta, ir jis. netekęs pu
siausvyros. — pūkšt į vandenį. 
Tartum išsigandę, bėga,viršun 
banguoti ratai, ir kritimo vieto
je iššoka burbulai. Kuprys iš
kyla paviršiun ir, prunkšdamas, 
griebiasi už šakų.

— Dar prigersi, velne, atsaky
ti už tave teks! — parpia Gera
simas. — Kapanokis, kad tave 
velniai! Aš pats ištrauksiu

Prasideda plūdimasis ... O sau
lė kepina ir kepina, šešėliai da
rosi trumpesni ir susitraukia 
kaip sraigės ragai ... Ilga žolė, 
saulės įkaitinta, pakvimpa tirš
tu. aitriu medaus kvapu. Jau 
greit ir vidurdienis, o Gerasi
mas ir Liubimas vis dar tebesi- 
murkdo po gluosniu. Kimus bo
sas ir kimus spiegiantis tenoras 
be paliovos drumsčia vasaros 
dienos tylą.

- Trauk ją už žiaunų, trauk! 
Palauk, aš ją išstumsiu! Kur tu 
kiši savo kumštį? Tu jai pirštu, 
o ne kumščiu, avigalvi tu! Užeik 
iš šono! Iš kairės užeik, iš kai
rės. nes dešinėj — duburys! Nu
garinėsi. kipšas suės. Trauk už 
lūpos!

Girdėti botago pliaukšėjimas
Nuožulniu krantu į girdyklą 

tingiai kiūtina kerdžiaus Jefimo 
genama banda. Kerdžius, iškar
šęs senis, viena akim ir persi
kreipusia burna, eina galvą nu- 
nertęs ir žiūri sau po kojų. Pir
mutinės prie vandens prieina 
avys, paskui jas arkliai, paskui 
arklius — karvės.

— Pakumšnok ją iš apačios! 
— girdi jis Liubimo balsą. — 
Užkišk pirštą! Ar tu kurčias, 
ve-elne, ar ką? Tfiu!

— Ką jūs ten dabar, broliu
kai? — šaukia Jefimas.

— Vėgėlę! Niekaip neištrau
kiame! Po kerplėša palindusi! 
Užeik iš šono! Užeik, užeik!

Jefimas. akį primerkęs, va
landžiukę žiūri į žvejus, paskui 
nusiauna vyžas, nusimeta nuo 
pečių maišiuką ir nusivelka 
marškinius. Kelnėms nusimau
ti jam nebeužtenka kantrybės, 
ir jis. persižegnojęs, liesomis, 
pajuodusiomis rankomis balan
suodamas. brenda su kelnėmis 
į vandenį. .. Kokius penkiasde
šimt žingsnių jis eina dumblinu 
dugnu, paskui ima plaukti.

— Palaukite, vyručiai! — šau
kia jis. — Palaukite! Netraukite 
jos taip, paleisite! Reikia mokė
ti!

Jefimas prisideda prie daili
džių, ir visi trys, baksnodamie- 
si alkūnėmis ir keliais, šniokš
dami ir keikdamiesi, stumdosi 
vienoje vietoje... Kuprotasis 
Liubimas užsiryja vandeniu, ir 
ore suskardi aštrus, spazminis 
kosulys.

— Kur piemuo? — nuo kran
to girdėti šauksmas.

— Jefimai! Kerdžiau! Kur tu? 
Banda į sodą sulindo. Varyk, 
varyk iš, sodo! Varyk! Bet kurgi 
jis. tas senas galvažudys?

Girdėti vyrų balsai, paskui 
moterų.... Iš už dvaro sodo žio
grio pasirodo ponas Andrejus 
Andrejičius persiško šilko cha
latu ir su laikraščiu rankoje ... 
klausiamai žiūri į upę, iš kur 
ateina šauksmai, ir paskui grei
tai tipena į maudyklę.

— Kas čia yra? Ko bliaunat? 
— klausia jis griežtai, pamatęs 
pro gluosnio šakas tris šlapias 
žvejų galvas.—Ko jūs čia murk- 
dotės?

—žu žuvelę gaudom ... — 
numykia Jefimas. nepakeldamas 
galvos.

— Aš tau parodysiu žuvele! 
Gyvuliai į sodą sulindo, o jis 
žuvelę! .... Kada gi maudyklę 
baigsit, velniai? Dvi dienos kaip 
dirbate, o kur jūsų darbas’1

— Bus baigsim ...—krenkš- 
čia Gerasimas. — Vasara ilga, 
suspėsi dar. jūsų mylista. prisi- 
inaudyti . . Pfrr!.... Niekaip vė
gėlės negalim įveikti.

(Bus daugiau)
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į ATLAIDUS/sekmadieniais vykdavo Lietuvos kaimo moterys pėsčios. 
Nuotr. V. Augustino.

MOTERŲ^ PASAULY
PRISIMENU, ĖJOME SU MOTINA I ATLAIDUS

Motulė mano pakirdo iš mie
go labai anksti. Ar buvo ji 
bent akis sumerkusi? Iš vakaro 
labai ilgai ruošėsi. Reikėjo vi
sa apeiti, žalmargei daug žolės 
pririnkti, sesytei ir broliukui 
valgio iš vakaro pagaminti. Ry
toj ketinome visą dieną nebūti.

Motulė vedėsi mane į atlai
dus— Švenč. Marijos Snieginės. 
Dar ir šiandien negalėčiau ge
rai pasakyti, kas yra toji šven
tė ir dėl ko ji — vasarą, kai 
sniego nebūva. Bet ir šiandien 
gerai menu, kad toji Marijos 
diena motulei buvo didelė.

— Vaikeli mano, tasai sniegas

5V. MARIJOS SNIEGINĖS

biro po Marijos kojom, —ji 
samprotavo. — Toksai švarutė
lis ir toks baltutėlis, toksai kva
pus, kaip jazminų žiedai.
, — Tai ten ir buvo, motule, 
žiedai.

— Ne, sūnaiti, tai buvo tik
ras sniegas; tik jis nešaldė nei 
jisai tirpo. Juo minkšta vaikš
čioti, minkščiau negu smėliu. 
Eime, pavėluosime!

Mano motulė niekada negalė
jo pavėluoti: ji pralenkdavo te
kančią saulę. Mudu ėjome ilgai 
ir toli, visai į kitą parapiją. Kiek

MOTERYS PABALTIJO KONCERTE
Bostone veikia Naujosios An

glijos Baltų Draugija, kuri kas
met rengia tris, koncertus. Vie
no programą užpildo lietuviai, 
kito — latviai, trečio — estai. 
Iki šiol buvo surengtos tokios 
dvi koncertų serijos, turėjusios 
paisekimą ne tik pabaltiečių, 
bet ir Bostono aukštesnės visuo
menės tarpe. Koncertai vyksta 
geroje salėje, kuri pritraukia ir 
gerus muzikos kritikus.

Pirmuosius koncertus išpildė 
vyrai, šiemet visuose trijuose 
koncertuose dalyvauja moterys.

Ingrida ir Karina Gutbergs, 
latvių pianistės, kilusios iš lat
vių muzikų šeimos, nuo pat ma
žens pradėjo drauge skambinti. 
Studijas baigė Salzburge, Aust
rijoje, koncertavo įvairiuose Eu
ropos miestuose, Londone per 
BBC radiją. Amerikoje savo
koncertus pradėjo nuo Bostono . 
Jordan Hali, (net tris kartus) 
koncertavo New Ybrke Town 
Hali ir kitur. Su koncertais lan
kėsi Kanadoje.

kartų sėdome ir kiek vėl kilo
me, tegalėtų pasakyti pušys, jei 
jos dar siūruoja ant to mūsų 
kelio. O kelias tas mano motu
lės buvo minte numintas: jis 
vedė į mažas jos dienas — į 
jos tėviškės šalį.

Kai paskutinį kartą ji ten nu
ėjo, daugiau nebegrįžo. Ne, ji 
sugrįžo pušiniam karste, pra
vežtam pro. švenč. Marijos baž
nyčią. Anapus gimtosios baž
nyčios ošė melsvas šilas, ir ta
me šile ji jauna gyveno. Pašilė
je vėjas pūstė smėlį — tokį šva
rutėlį ir tokį baltutėlį, lyg būtų 
sniegas.

Tik po daugelio daugelio me
tų, kai tų mamulės takų nė lū- 

• pom. negaliu palytėt, ėmiau su
prasti jos atodūsius, siekusius 
Motiną Snieginę. Ji rodėsi jai 
taip sava, taip meili ir taip 
traukli, kaip jos pačios išvaikš
čiota smiltėta žemė. Ir ji nieko' 
taip negeidavo, kaip atilsio prie 
Marijos kojų, baltų ir kvapių, 
it jazminų žiedas.

• Dalia Noreikaitė Draugo 
dienraštyje redaguoja ateitinin
kų skyrių ir uoliai dalyvauja a- 
tetininkų organizaciniame gyve
nime.

Iš vakarėlio vėjeliui pučiant
Iš vakarėlio vėjeliui pučiant, 
Lelijėlėms linguojant, 
Išvežė mano mielą dukrelę 
Per žalią girelę.
Vai kelkit, kelkit, mano sūneliai, 
Vykit, vykit savo seselę.
Tai ir pavijo savo seselę
Pas žaliąją girelę.
Per šilą jojo, šilelis' dunda
Ir kamanėlės skamba:
“Vai grįžki, grįžki, mūsų sesele, 
Grąžin tave močiutė”.
— Bet aš negrįšiu, mano broleliai, 
Grąžinsiu vainikėlį.
Stovi ant kalno žalia liepelė,

-> Ten mano nakvynėlė;
Šitos liepelės žali lapeliai
Bus mano nakvynėlė.
Šitos liepelės žali lapeliai
Bus mano pagalvėlis.
Už manęs linko liepos šakelės,
Ne močiutės rankelės,
Už manęs krito žali lapeliai.
Ne močiutės žodeliai.

(Lietuvių liaudies daina)

Lietuvius atstovauja Elena Kup- 
revičiūtė — smuikininkė, lat
vius — seserys Ingrida ir Kari 
na Gutbergs — pianistės ir es
tus — Irene Loosberg, mezzo 
sopranas.

Pirmasis koncertas įvyksta 
š. m. spalio 17, antrais —1959 
m. suasio 16 ir trečiasis kovo 
13.

Elena Kuprevičiūtė studijavo 
muziką Kauno konservatorijoje, 
vėliąu gilino studijus Praghoje 
ir Brenos Aires. Nuo 1951 metų 
ji kaip smuikininkė aplankė 
Prancūziją, Italiją, Šveicariją, 
Argentiną, Kanadą ir yra kon- 
certavosi JAV.

Irene Lopsberg,. estų mezzo 
sopranas, antrojo pasaulinio ka
ro metu pabėgo į Švediją, kur 
ji pradėjo studijuoti dainavimą. 
Imigravusi į Kanadą, studijas 
tęsė Karališkoje Muzikos kon- 
cervatorijoje Toronte. 1954 To
ronto Kiwanis muzikos festiva
lyje laimėjo pirmąją premiją už 
dainavimą. Yra dainavusi su To
ronto simfoniniu orkestru, tele
vizijoje, per radiją, su Toronto 
opera.

(b)

ELZBIETĄ II, Anglijos karaliene, išgijusi nuo sinusičio, išvyksta 
iš Buckinghamo rūmų poilsiui.

MIEGAS

Moterys griebiasi įvairiausios 
kosmetikos, norėdamos palai
kyti savo veido skaistumą bei 
grožį. Tam išleidžia ne mažus 
•pinigus. Bet moterim reiktų 
daugiau dėmesio atkreipti į 
miegą, į pačią pigiausią kosme
tinę priemonę. Gerai išsimiego
ję atrodom gražiau. Tada ir vi
sa aplinka skaidresnė ir links
mesnė.

Moterim reikia daugiau mie
go. nei vyram. Todėl nesirūpin
kit. jei vyras anksčiau pasike
lia ir išskuba į darbą arba vaka
re mėgsta ilgiam pasikrapštyti. 
Leiskit jam, o pačios gulkit. 
Poilsis atneša sveikatą ir išlai
kys grožį.

Kas negali gerai užmigti, pa
tartina pas daktarą pasitikrinti 
sveikatą. Bet to, miegus išblaš
ko rūpesčiai. Iš jų nepagydys 
jokie daktarai. Reikia bandyti 
“išsijungti” iš jų ir į lovą gulti 
be rūpesčių. Juos atrasime kitą

ANGLIJA irgi ruošiasi rude
niui. Demonstruoja naujas suk
neles, kurios atrodo lyg laivo 

burės.

dieną, o išmiegoję blaivia nepa- čius rūpesčius įveiksime. ~ 
vargusią galva greičiau ir pa- Miegalė

Vyrai praeina, moterys lieka
Vyrai praeina pro valdžią, 

karo laukus, diplomatų kabine
tus, viršūnių konferencijas teis
mus ir kartuves, o moterys lie
ka. Lieka žmonos, kurios nevi- 
sada savo vyrų dalia pasidalina, 
bet kai kurias užkrinta ir vyrų 
nusikaltimai, štai ką sužinome 
iš vokiečių spaudos apie buvu
sias žymiųjų nacių vadų žmo
nas ir giminaites.
....Paula Hitleraitė — Wolfienė, 
Adolfo Hitlerio puseserė. tebe
gyvenanti Berchtesgadene. kur 
fiureris buvo įsirengęs kalne
“erelio lizdą”, o po kalnu — 
slėptuvę. Gyvenanti vargingai. 
Jos užrašytais prisiminimais kol

Namie ir už namų
• Elzbieta Barkauskaitė Phi- 

ladelphijoje susižiedavo su
Liudvikų Medeliu iš Kanados. 
Sužadėtinės tėvelis Jurgis Bar
kauskas yra uolus Darbininko 
skaitytojas.

• Aldona Snarskytė — Ade-
laidės miesto Australijoje stalo 
teniso čempionė ir antra geriau
sia žaidėja visoje Australijoje. 
Ji priklauso lietuvių “Vyties 
sporto” klubui.

kas niekas nesidomi ir neper
ka jų išleisti.

....Emma Goeringienė, žmona 
Nuenbergo kalėjime prieš kar
tuves nusižudžiusio maršalo Her 
manno Goeringo, aviacijos vir
šininko, gyvenanti Miunchene 
ištaigingai; matyti, turinti tur
telio “iš praeities”.

....Margarita Speerienė, kurios 
vyras buvo ginklavimosi minis- 
teris Hitlerio laikais, Nuenber- 
ge nuteistas kalėjimo bausme. 
Heidelberge turinti vilą.

Magda Himmlerienė, žmona 
Heinricho Himmlerio, policijos 
šefo, baisiojo žmonių žudiko, 
nusižudžiusio karo pabaigoje
(1945), gyvenanti Miunchene 
mažam butelyje, bet vos apmo
kanti nuomą; Georingienė jos 
nebeparemia.

Luise Jodlienė, kurios vyras 
Alfredas Jodl buvo Hitlerio ka
riuomenės vadas, pakartas Nu- 
ernberge (1946). pati sėdi mo
terų kalėjime Bavarijoje.

Joachimo Ribbentropo, Hit
lerio užsienio reikalų ministerio 
pakarto Nuernberge, žmona gy
vena turtingai ir be rūpesčio. 
Jos vvras buvęs dar ir wno

Įvairenybes
Kailių paroda vasarą

Romos madų pirkliai nuvyko 
Į Vokietiją pademonstruoti bran 
giųjų kailių. Nors vasara, bet 
jau rengiasi rudens sezonui. 
Manikėnams. kurie vaikštinėja 
apsivilkę kailiais, baisiai karš* 
ta. Tad pirkliai savtf parodą su
rengė prie didelių fontanų. Krin 
tąs vanduo merginas atvėsina, 
ir jos su kailiais ątrodo grakš
čios ir linksmos.

Sovietai apie madas
“Maišinės' mados sukėlė daug 

triukšmo. Apie jas pasisakė ir 
sovietinio jaunimo laikraštis 
“Moskovskij Komsomolec’, pa
vadindamas jas senomis atgy
ventomis madomis, nes formos 
esančios perdėtos ir negražios. 
Yra negudru, — rašo laikraš
tis. — atmesti visas naujas ma
das-ir toliau nešioti senus dra
bužius. tačiau ir šios ‘maiši
nės mados esančios taip pat 
senos. Taigi, kai kišenė tuščia, 
visos mados negeros.

Mergaičių drabužiai
Vokietijoje viena gimnazijos 

mokytoja išėjo i karą prieš mer
gaičių mokinių drabužius. Ji per 
spaudą įrodinėja, kad mokinės 
per daug prabangiai rengiasi. 
O to nereiktų žemesnėse klasė
se. Prabanga jaunom mergai
tėm esanti kenksminga; tai ga
dina ju charakteri

RUDENS MADOS. Vlrtuje — 
minko k a H i v kepuraite New 
York o madų parodoje: apačio
je _ brangenybę puokiti de
koruoja lengvą kepuraitę rude
niui.

• Elena Šukytė, Philadelphi- 
joje. yra jubeliejinio Liet, vy
čių seimo rengimo komiteto 
pirmininkė. Vyčiai šiemet mi
ni savo organizacijos 45 metų 
sukaktį.

• Eleonora Dvarionaitė-Miniu- 
kienė Hartfordo universiteto

priklys., _

Ilze Hessienė, žmona Rudol
fo Hesso. pabėgusio į Angliją 
karo metu ir tebesėdinčio kalė
jime. parašė knygą prieš Nu- 
ernbergo teismą.

(k.)

DĖMESIO, KARALIENE EINA J KIN£!
Anglijos karalienė Elzbieta II 

irgi užsimano eiti į kiną, o to
kio daikto jos rūmuose nėra. 
Tenka važiuoti į miestą, ir čia 
prasideda ilga ir nemaloni isto
rija.

Paprastai karalienę pakviečia 
didieji kino teatrai į filmų 
premjeras. Kada ji sutinka nu
vykti, tada kino teatras atsiun
čia sąrašą artistų kuriuos gali 
pristatyti karalienei kino prieš-

bet kartais ji nenori ten sėdėti. 
Ji mieliau iš parterio žiūri fil- 
mos. Pasirengiama ir tokiam at
vejui. Jei karalienė sėdasi par
teryje, tai kelios eilės aplink 
paliekamos tuščios. Prieš pat 
premjerą dar gerai pažiūrima 
visa, neaplerikiamas nei apara
tūrų kambarys, patikrinami visi 
atsarginiai išėjimai ir užsako
ma sustiprinta gaisrininkų ko
manda.

tų kokios paslėptos bombos. Ta
da, įsisodinę karalienę, išlei
džia pro didžiuosius vartus, kur 
ją pasitinka minia ir keli 
šimtai policijos. Raiti, motori
zuoti sargybiniai lydi gatvėmis 
ir iš visų pusių apsupa kiną. Ki
ne ji turi pasisveikinti su pri
statomais artistais, nusišypsoti, 
pasakyti komplimentą. Po fil- 
mos vėl ta pati procesija grįžta 
atgal į rūmus, sujudindama vi-

muzikos kolegijoje gavo magis
trės laipsnį. Ji yra gimusi Lie
pojoje. mokėsi Rygoje ir Kau
ne. Dabar vargoninkauja šv. 
Trejybės lietuvių parapijoje 
Hartforde. Yra parašiusi nema
ža muzikos kūrinių.

kambaryje. Ir Ui turi patvir- žmonės paprastai sužino, kad 
tinti karalienė. Tada jau yra at
liktos formalus pakvietimas, ir 
belieka pasirengti dideliam žy
giui į kiną.

Dabar pradeda veikti saugu
mas. Vienas Scotland Yards di
vizijos šefas, Thomas Clark, ku-

sas Londono gatves.
Karalienei tai nemalonu. No

rėtų ji nepastebėta įsmukti į 
kiną, kaip ir visi žmones, bet 
anglai yra įpratę saugoti savo 
karalius. Jie duoda jiems pini
gų, bet laisvės neprašyk. Esi 
valdovas, esi karalienė, tai ir

į premjerą lankysis karalienė. 
Negalėdami patekti į kiną, jų 
tūkstančiai susirenka prie kara
lienės rūmų ir čia pasidaro ki
tą “kiną"’ — laukia karalienės 
ir jai pamojuoja. Toje minioje 
knibždėte knibžda civiliai per- 

riam pavesto karalienės apsau- sirengusių detektyvų, kurie se- turi kentėti. Ji negali viena išei
ga, pats pirmasis apžiūri kino ka visus ir yra viskam pasiren- t i nei į savo sodą pasivaikščio- 
teatrą, apčiupinėja visas kėdes, gę. ti. Tuoj prisistato keli saugai,
ložes. Karalienei skiriama ložė. Karalienė pėstute negi eis. Tų saugų __ detektyvų -

Reikią važiuoti automobiliu. Ir rūiųų prieškambariuose pilna, 
čia veikia Scotland Yards. Ka- jie patikrina visus svečius, rū- 

Olandijos princesė Marijke ralienė turi šešis privačius šo- mų lankytojus. Visiems reikia 
buvo akla. Prieš keletą mene- fenus, kurių pavardžių niekas nusivilkti apsiaustą, palikti port- 
sių modernioji medicina pada- nežino ir kurie laikomi griež- fc|jus, o moterys palieka ir ran- 
rė operaciją, ir princesė pra- čiausioje paslaptyje. Jie irgi ne- kinukus. Jokios bombos, net

Akla princesė

les nuosavybes, dvarus, pilis, 
malūnus, pramonės įstaigų, 
miesto kvartalus. Iš jų gauna 
didelius pinigus per metus. Ir 
tie pinigai yra šeimos. Iš tradi
cijos pirmiausia aprūpinami 
sosto įpėdiniai. Dabartinis Kore
lis, kuris lanko mokyklą, jau yra 
gavęs didelius turtus. Sudarytas 
fondas ir jo būsimai žmonai. 
Pati Elzbieta, kai buvo tik sos
to įpėdinė, gaudavo per metus 
6000 svarų, vėliau — 15.000. 
Ištekėjusi — 40.000. O kai pasi
darė karalienė, tai jos pajamos 
padidėjo bent keleriopai.

Neužmirštami ir kiti šeimos 
nariai. Jos sesuo gauna 6.000 
svarų. Tai mažokai, bet ji pri-
siduria iš kitų fondų ir pragy
vena. Karalienės motina gauna 
70.000 svarų per metus.

Pačiai karalienei išleisti yra 
daug progų. Nemaža pinigų a-

PAKALBIAI ANT ŠEIMOS 
SLENKSČIO

Žmona vyrui prie stalo: “Man 
taip pat negardu, ką išvirau, bet 
dėl to nesiraukau. kaip tu”..

Vyras žmonai sagą besisiūda- 
mas: “Nesistebėk, kad adatą ne 
toje rankoje laikau: ji turėtų 
būti tavoje".

žmona vyrui laikraštį skaity
dama: ‘Žiūrėk, čia parašyta, 
kad Indijoje vyrai ligi vedybų 
savo žmonos nepažįsta."

Vyras žmonai tą patį laikraš
tį paėmęs: “O čia parašyta, kad 
mūsų krašte vyras nepažįsta 
žmonos po vedybų.

Žmona nutraukia vyro pokal
bi su svečiu: “Balandėli, leisk 
man papasakoti tą mūsų nuoh - 
kį —bus trumpiau".

Vyras įsikiša i žmonos kalbą 
su viešnia: “Balandėle, paruošk 
mums arbatos, bet nesiskubink, 
aš pasirūpinsiu, kad viešnia ne
nuobodžiautų"

Žmona busimajam vyrui: 
“Aš neprašau iš tavęs nė ma
žiausio dalykėlio, kad nepama
nytum. jog turiu kokių pagei 
davimų, tik duok man savo pa

dėjo matyti. Nors jos akys dar tino, kur katras važiuos. Tik paprasto pistoleto neįmanoma tima drabužiai. Vis reikia naujų varde.
skauda, bet ji gyvena viename prieš pat išvažiavimą praneša “įšmugeliuoti”. ir naujų! Visas pulkas siuvėjų Vyras būsimajai žmonai: “Aš
mergaičių bendrabutyje ir mo- sargybų viršininkas vienam pa- ... »ur+ • rūpinasi jos garderobu. Daug nesiūlau tau nė menkiausios do-
kosi vaikščioti, žaisti, kad įpras- sirengti kelionei. Automobilį ap- Karaliene* turtai išlaidų pareikalauja ir kelionės, vanėtes. kad nepamanutym, jog
tų į normalų reginčiųjų gyvo- žiūri patsai viršininkas, iškrapš- Karalių šeinia yra kaip valsty- už kurias ji pati susimoka. noriu išsipiršti. tik prašyčiau 
nimą ’ to kiekvieną kampą, kad nebū- bė valstybėje Seimą turi dide- * (Z.) ’ primti mano pavarde”



Kaip žiūrite į PLB ateitį?
Pasikalbėjimas su LB pirmininku St. Barzdukti

■M*

St. Barzdukas yra išrinktas 
į Amerikos LB Tarybą ir Cleve- 
lande liepos 46 įvykusioj pir
mojoj jos sesijoj buvo perrink
tas Bendruomenės Centro Val
dybos pirmininku. Ryšium su 
jo lankymosi New Yorke jam 
buvo pateikti keli klausimai.

KAIP ŽIŪRITE į BENDRUOME
NĖS ATEITI AMERIKOJE?

—Bendruomenei skiriamas už 
davinys jungti į vieną organizuo 
tą lietvišką šeimą pasaulyje pa
sklidusius lietuvius bendrie-

Tokie gyvybinės tautinės reikš
mės tikslai yra du: išlaikyti sve
tur atsidūrusių lietuvių lietuvy
bę ir grąžinti Lietuvai laisvę, 
nes valstybinė nepriklausomy
bė sudaro geriausias sąlygas 

r- tautai tarpti.
Visi sutinkame, kad lietuvy

bė išlaikoma kultūrinėmis prie
monėmis. Pripažįstame, kad 
mums reikia taip pat centro, 
aplink kuri susitelkti mūsų dė
mesys ir pastangos. Mums aiš
ku. kad tokiu bendru centru ne
gali būti nei mūsų partijos, nei 
kitos organizacijos, nes jos vei
kia paskirai ir turi savo skir
tingus tikslus. Gi Bendruome
nei priklausyti tereikia vienos 
vienintelės žymės — kad esi 
lietuvis ir kad nori išlikti lie- 

. tuviu. Štai kodėl tokia visus 
jungianti organizacija reikalin
ga. Neįsivaizduoju, kaip Ame
rikos lietuvis gelėtų būti savo 
Bendruomenės priešu.

O VIS DĖLTO NEPRITARIAN
ČIŲ YRA IR JŲ BALSAI AME
RIKOJE GANA GARSŪS?

—Taip, .Bendruomenės ad
resu Amerikoje ne vienas ir 
gana piktai tam tikroje mūsų 
spaudoje pašūkauja, lai dau
giausia balsai prieš organizaci
nę jos formą ir prieš jai dirban
čius bei vadovaujančius asme
nis. Tik neteko dar girdėti, kad

daugiausia ir rašo patys politi
kai. Matyt, kas kuo serga, tuo 
ir rūpinasi. Pačioje Bendruome
nėje esu aktyvus, ir dar nebu
vo atvejo, kad. kuris nors Ben- 
duomenės organo suvažiavime 
ar posėdy būtume kas reiškėsi 
su artimiais savo siekimais.

Čia visados ir visų pirma jau
čiamės esą lietuviai, tad ir vi
sus klausimas svarstome bei 
sprendžiame lietuvišku požiū
riu. Lietuviškų reikalų atžvilgiu 
visados esame vieningi. Jei pa
siginčijame, tai tik dėl būdų ir 
priemonių, kaip juos reikėtų 
geriausiai tvarkyti. Todėl ir 
anos pasakos. kad Bendruome- - 
nę esą “apsėdę vienos mūsų 
partijos žmonės, yra niekas dau
giau, kaip kai kam naudinga 
priedanga savo “netvirtam tikė
jimui” palaikyti.

KOKIE DIDIEJI ŠIO METO 
BENDRUOMENĖS RŪPESČIAI?

— Pats didysis šio meto rū
pestis — PLB seimo Įvykdymas. 
Bendruomenė ligi šiol tvarko
si Vliko priimtais laikinaisiais 
teisiniais nuostatais. Bet dėl or
ganizacinės Bendruomenės san
tvarkos savo žodi turi tarti ir 
ji pati: tai bus padayta PLB 
Seime, atsirėmus Į jau turimą 
patyrimą.

PLB Seimas taip pat pasisa
kys likiminiais Lietuvos ir lie
tuvių tautos klausimais bei rū
pesčiais. Tam ir suvažiuoja vi
su kraštu bendruomenių atsto
vai.

PLB Seimo metu taip pat 
įvyks koncertas, dailės paroda, 
knygos paroda* ir k.

Amerikos Bendruomenei ten
ka būti PLB Seimo šeimininke.

New Yorke veiklas prel. J. Bal-

zacinis komitetas viską daro ge
ram seimo pasisekimui. Visi tu-, 
rime jį remti ir jam padėti;

Į Amerikos Lietuviu Bendruo
menės steigimo iškilmes New 
Yorko mūsų susirinko visas 
tūkstantis, ir jos buvo reikš
mingos bei įspūdingos. PLB Sei
mo iškilmėms mūsų reikia ke
lis kartus daugiau. Padarykime 
tai. Tebūna seimo balsas dide
lis ir galingas!

PABAIGAI DAR VIENAS 
KLAUSIMAS: DĖSTĖTE LIETU
VIU KALBĄ IR LITERATŪRA 
FORDHAMO UNIVERSITETO 
VASARINIAME LITUANISTI
KOS SEMESTRE, KOKIE ĮSPŪ
DŽIAI?

— Įspūdžiai apskritai geri. 
Malonus reiškinys, kad, be se
serų, šiemet semestrą jau lankė 
ir 13 studentų pasauliečių. Dau
gelis rodė pastangų rimtai pa
dirbėti. Darbui sąlygos buvo 
sudarytos: gautos geros audito
rijos, buvo susivežta lituanisti
nė biblioteka ir kt. Kliūtys — 
vasaros karščiai ir tvankuma. 
Reikia nuoširdžiai linkėti, kad 
kažkas panašaus Į Fordhamo 
vasarini lituanistikos semestrą 
laikytųsi pastoviai: per šią in
stituciją turėtų pereiti mūsų se
serys ir lietuvių parapijose dir
bą kunigai, mūsų studentai ir 
būsimieji lituanistinių mokyklų 
mokytojai. Šitokis semestro iš
laikymas turėtų atitekti ne pri
vačiai. nors ir sėkmingai, ini
ciatyvai, bet organizuotojai mū
sų visuomenei, konkrečiai Ben
druomenei.

• Darbininkas kitą savaitę 
dėl Žolinės šventės, rugpiūčio 
15, išeis tik kartą savaitėje — 
trečiadienį, rugpiūčio 13. Tam 
numeriui skiriamos žinios re-

JAV LB TARYBA po pirmojo posėdžio Clevelande. I eilėje iš k.: Kanados LB stebėtojas kun. J. Gu
tauskas. G. Galva, kun. A. Juška, perrinktasis Tarybos Prezidiume pirmininkas J. S!epetys J. Balčiū
nas, Tarybos Prezidiumo vicepirm. A. Devenienė, Tarybos Prezidiumo, sekret. J. Kapočius: II ęilė'e: 
V. Adamkavičius, A. Mačys, J. Jasaitis, J. Jankus, V. Dilis, P- Kisielius, K. Augulis, I. Malėnas, Alf. 
Mikulskis; III eilėje; K. Bagdonas, K. Musteikis, D. Penikas. A. Nasvytis. M. Katiliškis. J. Staniškis.

Nuotr. J. Gaidžio.

EMAUS SKUDURININKŲ SĄJŪDIS PRANCŪZIJOJE
Gal daug kam iš lietuvių te

ko išgirsti, paskaityti, ar net 
kino filme matyti “Emaus sku
durininkų” gyvenimą ir veiki
mą. Pažemintieji, nuskriaustie
ji ir apleistieji, netekę bet ko
kios vilties, bet nuėję dirbti 
ir aukotis kitiem, dar nelaimin- 
gesniem už juos, atgauna viltį, 
entuziazmą ir tikslą gyventi. 
Tokie yra tie “Emaus skuduri
ninkai”.

Prie jų. kad ir negausiai, de
dasi tie laimingieji ir visko per
tekusieji. kuriem pakyrėjo bū
ti laimingais, ir dėl to taip pat 
netenka ir nemato gyvenimo 
prasmės. Ją vėl suranda, kai 
atsiduria tarp nelaimingųjų ir 
apleistųjų.

Emaus sąjūdis plečiasi ir 
auga. Jis jau peržengė Pan- 
cūzijos sienas. įsikūrė keliose 
Europos valstybėse, surado ke
lią i Aziją. Afriką ir Pietų A- lės judėjimą. Anie savanoriai.

D ...... . . . ... . merika. Tasai sąjūdis nemažai kuriuos man teko matyti, dir-kas būtų nepatenkintas. Ben- Pdr pranciškonų Apsireiskusoj, stabtelėjo am jauninį,
druomenės daliniu minėjimuose p?rką matysi didžiulio akmens, tarei skeloda-
surenkamais ir Aitui atiHnnda. baIta- žengiant susikau- ma. kad nusižeminimas yra tik
mais pinigais. Organizacinė pus g nauiosios mokyklos į tada prasmingas, kad jis yra - jūdžio pradininkas ir inspira- 

vienuolyną aukoti rytmetinės tvirtas, nepajudinamas tiesos, torius Abbe Pierre kreipėsi į 
šv. Mišias. Tai Tėv. dr. ’fomas teisingumo ir meilės principuo- pasaulio jaunimą ir kitus lais-

Marijos apsireiškimo Šiluvoje

Kun. Petras M. Urbaitis, SDB

padėti nelaimingajam artimui. 
Tai daroma savanoriškai. Trum
pesnį ar ilgesni laiką apsispren
džiamą su jais pabūti, padirbė
ti ir patalkinti. Kai kurie tuo 
būdu tą sąjūdi studijuoja, kad 
galėtų pritaikyti savam kraštui.

Pereitą vasara man teko ap
lankyti net keletą Emasus są
jūdžio centrų Paryžiuje. Ra
dau ten dideli skaičių savano
rių — kunigų, klierikų, studen
tų ir šiaip jaunimo, net turis
tų iš kitų kraštų. Tačiau neuž
tikau nė vieno lietuvio. Ar jiem 
tas sąjūdis nežinomas ar netrau
kia? O gal dėl to. kad Europo
je iš viso lietuvių maža? Vis 
dėlto galėtų, man rodos, vienas 
kitas atsirasti bent trumpam 
laikui, nes yra verta pažinti tą 
modernųjį socialinį artimo mei-

tiktai nevargina, bet teikia at
mainą ir poilsį. Tai tinka ypač 
jaunimui, kuris vasaros atosto
gomis neturi ko nusitverti, ir 
pavargsta besilsėdamas. Jei už 
geležinės sienos jaunimas prie
varta ir sunkiai į fizinį.darbą 
įjungiamas, su skriauda jam pa
čiam. tam šiapus geležinės sie
nos savanoriška jaunimo talka 
“Emaus skudurininkam" yra ir 
naudingai ir pamokanti.

Lietuvių jaunimas tremtyje, 
tiek pergyvenęs nelaimių ir tiek 
patyręs vargų, savaime turėtų 
būti jautrūs nelaimingiem. Ne
laimingų yra mūsų pačių tautie
čiu aplink mus ir pavergtoje 
tėvynėje bei Sibire, nelaimingų 
yra ir kitataučių. Artimo meilė 
skatina tai matyti ir ryžtis ką 
nors daryti, eiti talkon, kur tik

Žymus Paryžiaus kardinolas 
Sūhard. dabar jau miręs, vie
ną kartą pasakė. “Nė vienas

bo skudurų rinkėjų skyriuje, negali būti šventas, nei igvven- 
Prieš keletą mėnesių to są- pl>,inėje- įVaWų reik‘ dinti E'^ngelijos. jei nedaro.

Bendruomenės forma priklau
so nuo mūsų pačių. Dėl jos 
niekas neužsišpiria. Jei yra ja 
nepatenkintų, duokime Bendruo. 
menei tokią formą, kuri visus, 
bent daugumą patenkintų. Taip 
pat jei negeri Bendruomenei 
dirbą ir vadovaują asmenys — 
prašome čia kitus: — tvarko
mos demokratiškai, tad kelias į 
Bendruomenės darbą ir vado
vybę atviras visiems.

Iš tikrųjų Bendruomenė ir 
tebus tiek stipri bei pajėgi, kiek 
atsiras nuoširdžiai jos idėja ti
kinčių ir jai praktiškai dirban-

■ čių žmonių. Nenuoširdu yra 
nieko Bendruomenei neduoti, 
bet ją nuskyti ir jai patarinėti 
ar prikaišioti.

Žiūraitis, O.P. Po ilgų ir sun
kių daktarato studijų, čia jis da
bar praleidžia atostogas.

Atostogų metu, kaip Pamoks
lininkų Ordino sūnus, jis tebe
sako pamokslus, skelbia Dievo 
žodį gyvu iškalbingumu.

Kai atostogautojai sužinojo, 
kad liepos 11 T. T. žiūraitis kal
bės 350 metų sukakties proga 
apie Marijos apsireiškimą Šilu
voje. pranciškonų koplyčioje 
klausytojam neliko vietos. Dau
gelis turėjo atsisėsti ant specia
liai parūpintų kėdžių.

Klausytojai, kurie žygiuodami 
į vienuolyną matė šviesų spal
vose paskendusią žavią Liurdo kasis Sūnus.. Atėjo jo atgaivin- 
grota. kilstančia tarp žaliu pu- ti. Ji skubėjo įžiebti visuotinio 

KAS SKATINO VĖL EITI Į šu vienuolyno parke, iš pamoks- tikėjimo i blėstančias žarijas.
CENTRO VALDYBĄ? liniuko lūpų girdėjo, kad Ma- Tokio tikėjimo Ji maldavo su

se. kaip granito uola po Dangiš
kosios kojomis. O kur Marija, 
ten ir jos Sūnus, gyvojo tikė
jimo laidas.

Tačiau klaidatikiai į tai ne
ri reipė dėmesio, o teisingieji bu
vo persilpni kovoti prieš juos. 
Marija apsiverkė. .. Ji neatstū- 
mė klystančiųjų ir nevainikavo 
teisingųjų — tik apsiverkė. įspė 
dama pirmuosius, stiprindama 
antruosius: 'Kadaise šioje vieto
je buvo garbinamas mano Sū
nus, o dabar čia ariama ir sė
jama!'....

Geros valios žmogui aišku, 
kokį tikėjimą skelbė Jos dieviš-

vesnius asmenis, kviesdamas į 
talką. Jo žodis atspaustas E- 
maus sąjūdžio leidžiamajame 
leidinyje “Alkis
fFaim et Soif). Emaus skuduri
ninkai trokšta, kad kiti trokštų

ir troškulys'

taikoje, mintimis skriedami i 
brangią tėvynę ir prašydami Ši
luvoje apsireiškusios Dievo Mo
tinos gelbėti Lietuvą nuo dar 
šiurpesnių naujų klaidatikių.

T. Kęstutis Butkus, O.F.M.

menų gamyboje, pačioje staty- kas jo galioje, kad kiekvienas 
boję ir k. būtų aprūpintas pastoge, dar

bu. pragyvenimo ištekliais, po
ilsiu ir k. Be tų dalykų gyveni
mas pasidaro neįmanomas". Bet 
jų daug kam trūksta, ir tai jau 
čiama pasaulye. Kas giliau įžvel 
gia i šių dienų žmonijos vargą, 
svarsto jo priežastis ir ieško 
priemonių tam pašalinti, susi
mąsto. jog atėjęs yra laikas Į- 
statymų įstatymui vykdyti, kad 
būtų galima aprūpinti bent pa
čius apleisčiausius.

Žinome, kad mes šaukštu u- 
pės neišsemsime. kai turime tiek 
daug savųjų nelaimingųjų, o jė
gų nedaug, tačiau nusistatymas 
aukotis su tikra krikščioniška 
meile, siekimas artimui padėti, 
kur tik galime, padarys mus pa
čius turtingesnius laike ir amži
nybėje.

Savanoriai, kaip ir nuolat ten 
dirbantieji, aprūpinami maistu 
ir butu. Dirbama apie 8 valan
das i dieną. Valgoma gerai — 
net keturis kartus per dieną. 
Darbui pasibaigus, visi eina po 
šiltom čiurkšlėm apsiplauti. Po 
vakarienės — laisvas laikas ir 
išėjimas iki 10 vai. vakaro. Kas 
kolekytviai padaroma, skiriama 
nelaimingiem šelpti.

To judėjimo esmė — tai sa
vanoriška darbo tarnyba arti
mo meilės vardan. Gi fizinis 
darbas tam tikrais atvejais ne

dakciją turi pasiekti ne vėliau 
antradienio ryto.

• "Bus daugiau" paliko per 
neapsižiūrėjimą eilutė po užsi
baigusiu Ig. Ma pasakojimu 
“Andrius". Akilus skaitytojas, 
tikimės, galėjo suprasti, kad 
Andriui daugiau nebuvo ko pa
sakoti. Galimas daiktas, jis pri
sidėjo prie vėgėlės gaudymo, 
apie ką naujoje atkarpoja A. 
Čechovas, “juokęsis per aša
ras". kaip kritikai jį apibudina.

", • Jeronimas Ryškevičius 
(Ryscavage) yra Thompson. 
Conn. ir apylinkės mokyklų 
superindentas nuo 1946 metų. 
Pedagoginius mokslus išėjo 
šv. Marijos kolegijoje. Emmits- 
burg. Ma. Besimokydamas pasi
žymėjo sporte. Ėmęsis vadovau
ti mokyklom, pakėlė jų lygį 
pagerino mokymosi sąlygas. V- 
ra taip pat susirūpinęs tinkamu 
jaunuomenės auklėjimu, apie 
ką bus painformuota kitame 
Darbininko nr. Nuo 1938 metų 
dirba skautuose. Nuo 1954 va
dovauja Norwicho vyskupijos 
skautam katalikam. Du jo sū
nūs mokosi universitete. J. Ryš- 
kevičius ir jo žmona yra nuo
širdūs lietuvių marijonų Maria- 
napolyje ir Putnamo seserų rė
mėjai.

• Kun. Raimundas Juškaus- 
kas, šiemet įšventintas ir pri
micijas atlaikęs šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
New Haven. Conn.. paskirtas vi
karu į šv. Mykolo nelietuvių pa
rapiją Hartford. Conn.

• Liurdo atlaidai galima gau
ti maldininkų kelionėje į Ken- 
nebunkport. Me aplankant 
Liurdo grotą. Tokiai kelionei 
palengvinti Darbininko adminis
tracija organizuoja dvi maldi
ninkų ekskursijas antrą ir tre
tįjį rugsėjo sekmadienį. Ekskur
sijos išvyks iš Brooklyn. N. Y., 
ir Linden. N. J. Kelionė, nak
vynė ir maistas atsieis apie 
18 doleriu.

• Liet. Fronto Bičiulių poil
sio ir studijų 'savaitė Jaunimo 
stovykloje bus rugpūčio 10-17. 
Bus surengta ir literatūrinė po
pietė. dalyvaus A. Rūta. J. Kau
pas. Al Baronas. L. Žitkus.

• Jaunimo stovyklos liepos 
26 įvykusiame rėmėjų suvažia
vime išrinkta direktorių taryba: 
L. Bajorūnas. inž.V. Baublys, 
kun. V. Dabušis. F. Manelienė. 
inž. J. Mikaila, inž. V. Naudžius 
ir Br. Polikaitis. Taip pat įeiną 
organizacijų atstovai. Suvažia
vime'dalyvavo 157 atstovai. Pa
tvirtinti stovyklos įstatai. Pra
eitais metais i stovyklą inves
tuota 5.000 dol.. skolų išmokė-

— Centro Valdybos pirminio- "P Šiluvoj* apsireiškė ne prieš 
šimtą metę, kaip Liurde, bet 
jau prieš 350. Lietuva, tarytum 

rėjau. Naujas pirmininkas bū- kūdikis, galėjo pasididžiuoti 
tų atėjęs su nauja iniciatyva dangiškosios Motinos globa, 
ir būtų atnešęs šviežio oro. To- ’ Kiekviena tauta yra kūdi- 
dėl labai apgailestauju, kad * ’ - -----
Bendruomenės taryba naujo pir- tingumo. Ir kur Marija labiau- 
mininko negalėjo rasti, juo la
biau. kad kai kas ir į LB Tary
bos rinkimus ėjo Šukiu “pakeis
ti visuomeninkus bei politikus".

Iš kitas pusės su Bendruome
ne'esu tiek sutapęs, kad į sa
vo išrinkimą Centro Valdybos 
pirmininku žiūrėjau kaip į ma
no darbo ir pastangų pripaži
nimą bei įvertinimą.

Jei kas mane labiausiai sle
gia dabar — tai iš naujo prisi
imtos atsakomybės ir labai gau
saus bei įtempto darbo našta.

ko vietos aš pats dėl Įvairių 
ir labai rimtų priežasčių neno-

ki. reikalingas -motiniško rūpės

šiai reikalinga ir kur kūdikiš
kai jos laukiama, ten ji daž-

gailiom ašarom, tvirtindama jį 
stebuklu: aklas senelis praregė
jo.

Marija. Lietuvoje skelbdama 
tikėjimo atgaivinimą, rūpinosi 
paskelbti ne tik grynai religinį, 
bet ir tautinį žmogaus sąmonin
gumą. laikantis Dievo valias: 
visos tautos tegarbina Viešpa
tį! ‘Lai visos tautos naujai nu-

niausiai pasirodo. Ar nelabiau- bunda. Kūrėjo ir Atpirkėjo gar-

Kas norėtų platesnių infor
macijų apie "Emaus skuduri- 
kus" — tą socialinę artimo mei
lės akciją, gali kreiptis tiesiai 
į Emaus centrą Paryžiuje: Rev. 
Abbė Pierre. 32. rue Bourdon- 
nais. Paris 1-er. France.

ta 10,000 dol.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmora 2 — 6916

bei. kaip augalas patekančiai 
saulei, ir tai neskolintu būdu, 
bet savo gyvenimo žodžiu ir 
dvasia". Kadnagi Marija yra

AR JŪS NEPERMOKATE

piemenims, kurie buvo lyg nu
sižeminimo simbolis, kad pabrėž 
tų. jog atėjo atnaujinti nusiže
minimo dvasios. “Nusižemini
mas tai yra savęs įžvelgimas 
tiesos ir teisingumo šviesoje, 
nušviečiąs kelią į aukščiausią 
Tiesą ir Teisingumą’. Tačiau, 
kad tiesa ir teisingumas įgautų

"POLITIKA" YRA ISTIKRŲJŲ? savo pilną verte, juos turi lydė- 
- Apie “politiką" ir “politi- ti meilė. .. Nusižeminimas yra 

kus" Bendruomenėje man pa- ne tik tikrojo tikėjimo pagrin-

šiai tada buvo Dievo Motina rei
kalinga Lietuvai, kai ji buvo 
drumsčiama klaidatikių. Mari
ja pasirodė, kad ištiestų Lietu
vai savo pagalbos ranką. visu Motina, todėl Jos pavyzdys

Marija visų pirma pasirodė yra būdingas ne tik lietuvių tau-

už savo automobilio apdraudę?
Virš 21.000.090 automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.

Jūs esate kvalifikuota:
tai. bet ir visai žmonijai, visiems 
Jas vaikams. Nors Jos viešas 
apsireiškimas visuotinio cha
rakterio. bet pirmiausia jis Įpa
reigoja tuos, kurie yra artimiau
si jo liudininkai.

Marijos apsireiškimas Šiluvo
je pačioje esmėje yra religinės 
ir tautinės darnos gaivininimas 
ir ugdynas. kas dabar svarbiau
sia šiapus ir anapus geležinės 
uždangos.

čiam. vėl tenka pasiskaityti niu- das. bet ir ant jo sukurto <lva- Po palaiminimo švenčiau
si, spaudoje Spėju, kad čia sinio gyvenimo gyvybė. • shi. visi išsiskirstė pakelfoję nuo

UŽSIMINĖTE APIE "POLITI
KUS" BENDRUOMENĖS GY
VENIME, TAD KAIP SU TA

■

Dideliam apdraudo* siitaiijH mui, geresnei nato 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostoliu ath ginimo.

K r «• i p k i t ė s :

ALBE R T F. PETEBS
Al’l IRAUDOS SPEf'lAUSTAS

EGIPTAS pasigamino savo plieną. Nctrii Kairo viena Vokietijos 
firma jiems pastate geležies ir plieno liejykla. Nasscris su savo 
draugais apžiūri pirmuosius jų dirbtuvėse padarytu? plieno gabalus
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Naujienų “Laisvosios tribū
nos” skiltyje A. Papievis, prisi
mindamas Amerikos lietuvių 
kongresą Bostone, rašo, kad bu
vo tykojama “ilgametę ir sėk
mingą Alto veiklą netikėtai su
žlugdyti". To siekę tautininkai, 
frontininkai ir visokie bendruo- 
menininkai, apskritai, nedemo- 
kratai. nes tasai kongresas pa
tvirtino “tautos išeivijos daugu
mos laisvą apsisprendimą eiti 
pirmyn tik demokratijos keliu. 
Ir Kongreso priimtose rezoliuci
jose kalbama ne apie vadistinės, 
bet demokratinės Lietuvos ats
tatymą. O demokratinės Lietu
vos atstatymas tautinininkams 
ir frontininkams reiškia maž
daug tą patį kaip peilį po kak- 
ku”L

‘Toliau dar gražiau”. — ra
šo tasai A. Papievis “Laisvoje 
tribūnoje” laisvai dėstydamas. 
“Iš spaudos sužinojusi apie nau
ją Alto iždo globėją dr. Br. Ne 
micką, tautininkų “nepriklauso
mybės fondo” globėją, visuome
nė su pagrindu įtaria tautininin- 
kų ir frontininkų kėslus klastin
gai pašigrobti Alto iždą”.

Tigi. kad tą iždą galima bū
tų apginti pirmyn demokratijos 
keliu su peiliu!....

Bet net pačiai Naujienų re
dakcijai pasirodė per toli nuei
ta nors tą straipsnį įdėjo. Re
dakcija pridėjo tokią pastabą:

"Nesusipratimams išvengti., 
tenka pastebėti, kad Iždo Glo
bėjai jokios teisės į Alto iždą 
neturi. Jie tik patikrina finan
sines atskaitas".

Vadinasi, peilis pasirodė at
bukęs, Gal geriau būtų buvę 
griebti “revolverio ar kėdės”. 
Tačiau M. Vaidyla, pats Alto 
iždininkas, nebe globėjas, tais 
žodžiais sutikęs dr. P. Vileišio 
kalba, vis dėlto nei revolverio 
neįsitraukė nei kėdės nepaleido 
ginti Alto iždui. Niekas nė nesi
veržė jo pasigrobti.

Jeigu taip jau yra su tuo iž
du. tai reikia patašyti į A. Pa
pievio badymą peiliu į “bend- 
ruomenininkų” nedęmokratiją. 
prikišant jiem vadizmą.

VYČIU SEIMAS PHILADELPHUOJE
Lietuvos vyčių sukaktuvinis 

seimas šaukiamas Philadelphijo
je rugpiūčio 20-24. Bus prisi
minta vyčių įstisteigimo 45 me
tų sukaktis ir ypatingai pami
nėtas šios organizacijos ir Lie
tuvos dangiškasis globėjas šv. 
Kazimieras, kurio 500 metų gi
mimo sukaktį minime.

Speciali minėjimo programa 
bus transiliuojama per radiją 
(WTRL) rugpiūčio 23, Šeštadie
nį. Radijo transliacija rūpina
si ir ją perduos Antano Dziko 
vadovaujama radijo valandėlė. 
Apie šv. Kazimierą" trumpą žo
di tars Ateitininkų Federacijos 
vadas S. Sužiedėlis.

Sekmadienį, rugpjūčio 24, vi
si turės progą pamatyti vyčių 
gretas delegatų eisenoje iš šv. 
Kazimiero parapijos salės į baž
nyčią, kur bus iškilmingos pon- 
tifikalinės šv. Mišios. Mišias 
aukos J.E. vysk. V. Padoiskis, 
šv. Kazimiero kolegijos Romo
je prezidentas viešįs JAV. 
Žengiant procisijai į bažnyčią, 
giedos vyčių choras, kuris spe
cialiai šiam seimui buvo suorga
nizuotas ir pasirodys pirmą kar
tą.

Užbaigimo bankete, rugpiūčio 
24, kalbės Lietuvos atstovas 
Washingtone J. Kajeckas. Ban
keto metu bus įteiktas vyčių

“Nesusipratimas išvengti” a- 
not Naujienų, “reikia pastebė
ti”. kad A. Papievis pats gina 
vadistihę demokratiją. O ji yra 
tokia: tautos vadas išrinkdino 
tautos atstovus, o šie jį perrinko 
prezidentu. Bostono kongrese 
Alto Vykdomasis Komitetas iš
rinkdino nominacijos komisiją, 
o ši tą komitetą išrinko į prezi
diumą. Čia ir prasidėjo inci
dentai, kuriais A. Papievis ga
landa peilį, kišdamas jį kitiem 
po kaklu.

Norwood, Mass.
Parama skautam

' Darbininko nr. 55 liepos 29 
tokiu vardu buvo atspaudinta 
korespondencija, kurioje apra
šytas skautiško jaunimo pikni
kas. įvykęs liepos 6. Korespon
dencija berenkant spaustuvėje, 
pasirodė, pabaigoje peršokta po
ra eilučių, bet taip, kad korek
torius to negalėjo pastebėti, su 
originalu nelygindamas. Dėl to 
korespondencijos pabaiga ne tai 
pasako, kas korespondento no
rėta. Čia požodžiui pabaigą per- 
spaudiname iš buvusio rankraš
čio^

"Gryno pelno gauta 100 dol. 
ir 57 cnt., kuris bus perduotas 
Bostono skaučių vadovybei, kai
po parama padengimui išlaidų 
vykstančioms skautėms į tauti
nę stovyklą prie Detroito, Midi.

Norwoode skaučių skiltis pri
klauso Bostono skaučių Birutės 
draugovei ir iš šios skilties į 
minėtą stovyklą vyks Dalia Tu- 
maitė ir Renata šimėnaitė, o 
į skaučių paukštyčių stovyklą 
Kirnėje vyks Vida ir Rita Ty- 
taitės ir Milda Tumaitė'

Redakcija atsiprašo už pasi
tikusius netikslumus.

Žv. BePastogis.

Atėnų vagys
z\tenuose. Graikijoje, karta 

prie vienos vilos susirinko mu
zikantai ir imiegančius išbudino 
savo dainavimu. Ne tik išbudi
no. bet ir sužavėjo. Jie visi susi
rinko balkone pasiklausyti sere
nados. Kai muzikantai dainavo, 
kita jų grupė per užpakalines 
duris iškraustė vilą.

Kas mėgsta Atlanto audria-
gas bangas, bet nemėgsta ilgą | J 
vardinančiu kelionių. vasaroti >varginančių kelionių, vasaroti 
vyksta j Asbury Park, N. Jn į 
P. I Ainio (Lanausko/ vasar
namį.

Išnuomojami kambariai se
zonui. savaitei bei savaitga
liams. Vasarotojų jtatogumui 
kiekvienam aukšte yra virtu
vė, šaldytuvas ir reikalingi in
dai. apmokamas mokestis už 
maudymąsi.

Tiesiogines susisiekimas au- 
tobunais ir 
New York. Nevvark ir’ F*hHa- 
delphia.

traukiniais su

Dėl smulkesniu informacijų 
kreiptis:

515 Fourth Avė 
icor. Emory St.), 

Asbury Park, N. J.
Tel. PRonpect 4-6034

medalis vienam iš JAV senato
rių, kaip padėką ginant Lietu
vos reikalus JAV kongrese.

Philadelphijon vyčiai suva
žiuoja rugpiūčio 20, trečiadienį, 
po pietų. Seimas bus pradėtas 
tą pačią dieną išvyka į Phila- 
defphijos miestą.— apžiūrėti is
torinių ir paminklinių vietų. 
Rugpiūčio 21, ketvirtadienį, at
stovų ir svečių registracija Bel- 
levue Stratford viešbutyje nuo 
10 iki 3 vaL p.p. Tuojau po 
to — bovvlingo turnyras, o va
kare šv. Kazimiero par. salėje ' 
susipažinimo šokiai.

Penktadieni, rugpiūčio 22 — 
pamaldos, posėdžiai ir lietuviš
ka gegužinė, šeštadieni, rug
piūčio 23 -— pamaldos, posė
džiai, šv. Kazimiero minėjimas 
ir balius. Sekmadienį, rugpiūčio 
24 — eisena į bažnyčią, pontifi- 
kalinėš pamaldos, baigiamasis 
posėdis ir banketas: ■'~
Visi Philadelphijos ir artimų ap- 
lykių lietuviai prašom gausiai 
seime dalyvauti.

Iš visos Amerikos suvažiavęs 
mūsų jaunimas norės jus pama
tyti ir kartu pasidžiaugti. Pra
šome pripildyti gal ne tiek sei
mo posėdžius, kiek su seimu su
sijusias pramogas, iškilmingas 
pamaldas, šv. Kazimiero minė
jimą, banketą.

Kviečiamos dalyvauti įvairios 
mūsų jaunimo organizacijos — , 
ateitininkai, skautai, studentai; 
jungtis su vyčiais su jais drau
gauti. Gal atsiras norinčių sto
ti ir į garbingas Lietuvos vy
čių eiles? Lietuvos vyčiai yra 
kone visi gimę šiame krašte ir 
laukia naujo įkvėpimo iš kitų 
lietuviškojo jaunimo 
cijų.

Nakvynės ir visais 
formacijos reikalais 
seimo sekretorę adresu:

Miss Theresa Macey, 221 Green- 
wich St., Philadelphia 47, Pa.

LUZ MARINA ZULOAGA, 19 metų, pasaulio grožio karalaite, val
go pusryčius Long Beach, CalH.

IŠPARDAVIMAS —PROGA!;
Vsą LIEPOMS mėn. išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų .

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunam? 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tes rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine.
GR 5-4525

C.
118-125-138 ORCHARD ST„

COR. DELANCEY, N. Y.
S. Eeckensteino kratftuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukra miškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones-atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ifš ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas
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organiza-

kitais in- 
kreiptis

Lenkų bėgliai atvyko į JAV
Praėjusią savaitę, rugpiūčio

I, į New Yorką iš. Danijos bu: 
vo grupė lenkų, kurie praėju
siais metais rugpiūčio mėn. Ko
penhagoje pabėgo iš “Stepono 
Batoro” laivo. Tada pabėgo iš 
viso 70 asmenų. Iš jų į Ameriką 
dabar atvyko 28, pasinaudodami 
nauju imigracijos įstatymu, ku
ris buvo priimtas 1957 rugsėjo
II. Bėglių imigracija rūpinosi 
“Lenkiškas Balfas” — Polish 
Relief Cbmmittee ir NCWC. At
vykusieji yra nuo 22 iki 36 me
tų. Išskyrus 3 susituokusias po
ras, iš kurių viena turi kūdikį, 
visi kiti yra viengungiai.

Labai svarbus pranešimas visiems 
tautiečiams, kurie siunčia siunti
nius į Lietuvą, arba į kitus kraštus

Prašome įsidėmėti, kad norint padėti savo artimie
siems, pats geriausias ir pigiausias būdas yra siunčiant 
visų rūšių siuntinius per mūsų lietuvišką firmą.

1. Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Visi receptai yra išpildomi tiksliai. Kainos labai prieinamas. 
Rimifon 500 tabl. $3.00 — Streptomycin 50 W 1 gr. $4.60 — Cor- 
tizone 20 tab. $.75 — Meticorten 100 tabl. $5.00 — Serpasil 
100 tabl. $1.35.

2. MAISTO SIUNTINIAI. Mes turime labai du’ lį naririn- 
kima įvairių rūšių maisto siuntinių. 20 svarų ci.'zrr « :14.90 — 
20 svarų taukų $27.55. Reikalaukite pilni r...ds > .-'antinių 
sąrašo.

ŠAUNIOS VESTUV ES DETROITE
Į Detroito lietuvių kolonijos 

istorija įrašytas naujas įvykis: 
Pranas Zaranka, uteniškis, ve
dė savo krašto mergaitę Juliją 
Petrauskaitę.

Ženyk mane močiute....
Kai Pranas viena proga pa

dainavo šią dainelę, gal retai 
kam atėjo į galvą, kad jis ruo-

* šiasi sukurti savo šeimos židi
nį. Jis, kuris visą savo laiką 
skyrė ateitininkiškajam jauni
mui — moksleiviams ir studen
tams, kuris aktyviai reiškėsi ne 
tik katalikiškosios akcijos bet 
ir visuomeniniame gyvenime, 
kuris daug, daug valandų pasky
rė kultūriniam gyvenimui savo 
dailia plunksna spaudoje, savo 
puikiu solisto balsu scenoje ir 
chore ir savo darbu šeštadieni
nėje mokykloje, atrodo, netu
rėjo laiko kada ir begalvoti a- 
pie savo ateitį.

Pažintis su Julija.
Kai Pranas, baigdamas Utenos 

gimnaziją, pasuko mokytojo pa
šaukimo keliu, Julija, toje pa
čioje Utenoje, dar tik pradėjo 
pirmuosius mokslo žingsnius. 
Nepažįstami jie buvo tada, ir 
tik po daugelio metų, išblokš-

sugiedoti ilgiausių metų. Besi- 
vaišinant gausiais ir skaniai pa
ruoštais valgiais, buvo išklau
syta visa eilė sveikinimų. Pir
masis sveikino jaunojo pusbro
lis Vytautas Augustinas. LRKSA 
265 kp. veikėjas Matas Šomonis 
savo marga gromatėle ir maža 
dovanėle sveikino jaunuosius, 
kurie abu yra kuopos nariais, 
o Pranas savo talka naujų na
rių prirašymo vajuje yra stip
riai pasidarbavęs. Studentų atei
tininkų vardu originaliai pa
sveikino Romas Bublys. Iš Lie
tuvos sveikino laišku iš Utenos 
jaunojo dėdė 83 m. amž. vieto
je mirusiu tėvu, siųsdamas tė
višką palaiminimą: “Žegnoju ir 
laiminu jumis. Tegul Dievas 
globoja, tik būkite geri katali
kai, tokie, kokie buvo jūsų tė
veliai.” Telegramomis iš Kau
no sveikino sesuo žosė su sū
numi ir sesuo Stasė su vyru, 
gi iš Vilniaus sveikino jaunosios 
giminės Mečys ir Olėse. Iš Ko
lumbijos sveikino jaunojo brolis 
Juozas. Gauta telgrama ir iš 
Aldonos ir Marijaus Sodonių, 
išvykusių medaus mėnesiui. Taip 
pat buvo gauti sveikinimai ir 
iš Moksleivių Ateitininkų ir Stu-

::
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 

šilkines medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

ĮSI Orchard Street New York 2, N. Y. 
Telef. GR 5-8160

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekma d. t*

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišyto* tr rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K and K FABRICS
Elizabeth. N. J.1158 East Jersey Street

Tel. EL 4-1711PRIE CITY SAVTNGS BANK
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V A L. VAKARO

Mūšy kainos vyry drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

MES NESAME PATENKINTI IKI 
JUS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo klijentams už rėmimą mūsų firmos ir jų 
patogumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų įstaiga Newarke bus atidara ir sekmadieniais nuo 
9 iki 4 valandos.

2) Mes išsiunčiame kasdien.

ti iš tėvvnės ir įsijungė į Detroi- beirtų Ateitininkų Centro Valdy
bų. Sveikino kun. Katarskis ir 
visa eilė kitų. Šv. Antano para
pijos choras vadovaujamas Al
berto Mateikos jaunuosius pa
sveikino daina “Valio dalgeli”. 
Jaunasis Pranas Zaranka, — 
savo padėkos žodyje pareiškė 
dėkingumą jaunosios mamytei 
Veronikai ir broliui Stasiui už 
suruošimą vestuvių puotos, dė
kojo sveikinusiems, dėkojo Šv. 
Antano parapijos chorui, tik 
apgailestavo, kad dėl vietos sto
kos negalėjo pasikviesti dau
giau prietelių.

šiame pokylyje buvo daug 
jaunimo, dalyvavo kun. K. Si
manavičius. kun. Br. Dagilis ir 
kun. Kriščiunevičius ir visa ei
lė garbingų svečių.

Jaunojo tėveliai, senokai mi
rę, tačiau per visą laiką šioje " 
šalyje ir išeinant į šeimyninį f 
gyvenimą ^daug tėviško rūpės- » NORINTIEJI GAUTI 
čio ir šilumos parodė Margare- w 
ta ir Petras Kučinskai, pas ku- i 
riuos Pranas praleido ilgus me- i 
tus. Jaunosios tėvelis Antanas, j 
kurio tylų ir kuklų būdą yra pa- »

3. ĮVAIRIŲ RUSIŲ MEDŽIAGOS: Angliškos ir vietinės me
džiagos. parduodamos urftio kainomis. Jūs galite taip pat užsi
sakyti standartinius medžiagų siuntinius. 3 geros rusi s .n.nglL<- 
kos medžiagos kostiumams, arba paltams $50.00, •. viei.iK S me
džiagos kostiumams su priedais $50.00. Į šias kainas įeina visos 
Išlaidos ir pristatymas Lietuvon. Reikalaukite medžiagų pa
vyzdžių. kuriuos mes tuojau išsiųsime.

4. Pinigines perlaidos siunčiamos iki 50 dolerių vertės.
5. Per mus galite taip’ pat užsisakyti siuvamas mašinas, 

akordeonus, foto aparatus, dviračius ir bet kokius kitus daik
tus, kurių* Jūs pageidaujate.

6. Stiklams plauti rėžtukus su tikru deimantu mes par
duodame už $4-00. Skustuvas $2.50.Plaukams kirpti mašinėlė j aparatai, ant jaunųjų gaivu kri- 
$2.50. šiuos daiktus mes galime prisiųsti Jums paštu ir Jus J °
galite sugrąžinti, jeigu nebūsite pilnai patenkinti.

Visi mūsų siunčiami siuntiniai yra apdrausti ir jų prista
tymas pilnai garantuotas. Prašome rašyti dėi smulkesnių In
formacijų. kurias mes su mielu noru suteiksime. Rašykite lie
tuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką atsakymą.

to. kultūrinio gyvenimo srovę, 
susipažino. Ne piršliai, bet mei
lė toms pačioms dvasinėms ver
tybėms juos suartino ir pasuko 
vienu keliu.

Prie altoriaus
Saulėtą liepos 12 Julija ir 

Pranas, lydimi 6 porų pamer
gių ir pajaunių, jaunosios mo
tulės, brolio Stasio ir 3 seserų 
su vyrais ir kitų artimųjų at
vyko į Šv. Antano bažnyčią, į 
kurią jie visuomet ateidavo 
melstis ir kurios chore jie vi
sados giedodavo, žmonių prisi
rinko kaip i sekmadienio pamal
das. Jauniesiams žengiant prie 
altoriaus, parapijos choras gie
dojo “Veni creator....” Julija ir

1 Pranas prisiekė viens kitą my- 
4 lėti.. Juos moterystėn palaimino 
j ir iškilmingas šv. mišias aukojo 
4 kun. L Boreišis, asistuojamas 
4 kun. Br. Dagilio ir kun. K. Si- 
4 manavičiaus. Pamaldų metu vi- 
4 są laiką giedojo šv. Antano pa-
< rapijos choras. Gražiai giedojo, 
4 tarsi giesmė būtų choro nuošir-
« džiausi linkėjimai jauniesiams.... veldėjusi jaunoji, yra miręs i 
į Pasibaigus jungtuvių apei- pr,e§ 2 metus, gi jos broliukas »
< goms, Julija kelioms minutėms Jonas vra kritęs kovose prie ! 
« suklupo prie Marijos altoriaus. Ašmenos 1944 m. kaip sava- į 
J Paskiau jaunieji ištiesta balta noris besiruošdamas naujajam ► 
J drobule, tarsi šviesiu ateities tėvvnės laisvės rvtui.
J keliu, žengė į naują gyvenimą— ' G-kas ►
J šeimos gyvenimą, pasitikti atei- -
j nančių kartų.... Išeinant iš baž- ~- 
j nyčios, jaunuosius pasitiko mi- 
} nia sveikintojų, blykčiojo foto

LITUANUS

to ryžių lietus....

Vestuvių pokylis.

3) Oro pašto siuntiniai išsiunčiami tuoj pat.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų

skyriuje.
5) Mūsų maisto, audeklų ir vaistų NAUJI standartiniai siunti

niai yra sudaryti ilga patirtimi ir remiantis mūsų klijentų parei
kalavimais.

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.

1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
Tei. INgersd 7-6465, INgersol 7-7272

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6, o šeštadieniais 
nuo 9 iki 4 valandos.
312 MARKET ST-, NEWARK, N. J. TeL Mltchel 2-2452

Mūsų skyriai:
78 Secongr Avenue 11601 JosCampau Av. 121 S. Vermont St. 
NEVYKO R K 3, N. Y. OETROIT 12, MICH. LOS ANGELES. C AL.
OReg^n 4-1540 TOwnsend 8-0298 DUnkirk 5-6550
Atidaryta kasdien ir 

sekmad. 9—6.
832 N. 7tft Street
Philadelphia 23, Pa.
WAInut 3-1747

Jums maloniai patarnaus mūsų tarnautojai ir su jumis kalbės 
LIETUVIŠKAI.

651 Albany Avenue 
HARTFORD. CONN. 
CHapel 7-5164

1241 Ashland Avė. 
CHICAGO 23, U-L. 
HUmbold 6-2818

GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.
didelėm raidėm atspausdintų

angliškų St. Joseph’s Sunday ir Daily Missals, 
puikių kristalinių ir jubiliejinių

SI' IJl’RDO VANDENIU KRYŽELIUOSE ROŽANČIŲ

ir įvairiausių kitos rūšies

<1 e v o c i j o n a 1 ii

tesikreipia į

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO.
22 CHAPIN PLACE, HARTFORD, CONN. 
Tr’ef. CHapel 6-4773.

Antanas t'MtjanauMkas
Direktorius

laukia talkos — surask jam » 
už 2 dolerių naują skaitytoją » 
916 Wiliooghby Avė., Brook- f 
lyn 21, N. Y.

< Prisirinko svetelių pilna Ko-
< lumbo vyčių jaukioji svetainė.
< Vaišes pradėjo jaunosios brolis —
< Stasys, pakviesdamas kun. K.
i Simanavičių sukalbėti maldą. Po
< to Stasys pakvietė Algirdą Pesį Chicago. m.
< vaišių pokylio vadovu. Vadovas.

vĄn’S garage 
209 N. Ogden Avenue 

HA 1-3284 j

\Vc pirk-up and Deliver, Hand- » 
pasveikinęs jaunuosius ir išreiš- W)uhinP a..,i poitabing - «pen t 
kęs linkėjimus, svečius pakvietė mty day and sundays. į

Dar hini liko*" ad m i uis t raciją.
Į 910 WillouRhby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

■ tarp Broadway ir Bushwick>,

Telefonas: GL 2-6916
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New Haven, Conn.
Mūsų apylinkėj* metai iš me

tų vis didėja skaičius lietuvių, 
baigusių universitetus ir kole
gijas. Štai, šiemet Vale univer
sitete elektros inžineriją geriau- , 
siais pažymiais baigė Algirdas 
Gruodis,, sūnus Juozo, jš 17 
Lincoln St; jis buvo gausiai 
apdovanotas. Tame pat univer
sitete studijavo ir baigė metere- 
ologijos mokslus futbolo vado
vas pittsburghiškis Jodas Em- 
bersaitis. Yale universiteto dai
liojo meno (Fine Arts) kolegiją 
baigė N. Židonytė- Vėbrienė. 
Vietinėje mokytojų seminarijo
je studijavo meną ir. gerai bai
gė Dalia Ramanauskaitė. Turi
me taip pat baigusių Connecti- 
euto universitetą. Jame biznio

* administracijos mokslus išėjo 
kapitonas Jonas Kronkaitis, miš
kininkystės mokslus — Vladas 
Bavarskas. Yna ir daugiau kole
gijas baigusiųjų, bet nepavyko 
jų pavardžių patirti. Baigusiems 
aukštuosius mokslus šv. Kazi
miero parapijos salėje buvo su
ruoštos vaišės ir pagerbimas.

Marė Povilaitytė, gyv. 165 
Park St West Haven mirė ir 
palaidota iš šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios. Gedulingas pa
maldas atlaikė kun. J. Rikterai- 
tis. Palaidota šv. Lauryno kapi
nėse. Nuliūdime paliko brolį 
Antaną, West Haven, Kazimierą 
ir Jurgį Lietuvoje. Lietuvoje 
taip pat likuso sesuo Monika 
Kušinskienė.

Agnė Tamulevičienė mirė lie
pos 26, sulaukusi senatvės. Gy
veno 23 Ivy St, Brandford, 
Conn. Buvo 3 sūnų ir 4 duktė-' 
rų motina. Palaidota iš šv. Ma
rijos bažnyčios šv. Agnietės ka
pinėse.

Kun. Raimondas Juškauskas, 
laikęs primicijas New Havene, 
paskirtas vikaru į šv. Mykolo 
parapiją Hartford, Conn.

Nauja lietuvių radijo valandė
lė girdima penktadienį vakarais 
nuo 7:15 iki 8:00 vai. vak. Sto
tis WWC0, banga 1240. Radijo 
valandėlės vedėju yra Jonas A- 
domaitis, 27 Congress Avė., Wa- 
terbury. Conn. Prašome pasi- 
klausvti.

ITALAI įteikė premijas geriausiom filmų artistėm. Premija — 
Dovydo statulėlė. Ii kairės: Mamie Van Doren, amerikietė; Anna 
Magnanl, italė, išrinkta Italijoj geriausia artiste, ir Gina Lollo- 
brigida.

N.H.

Už 
y-

paris Anna, Bendleris J., Bogu- 
šas C. ir E., Brazauskas M., 
Čampe A., Deliniks Th., Di Na- 
poli E., Dzimidas A., Jaušaitis 
J., Jevutis J., Kazlauskas Joseph, 
Kiemaitis M., Kudirka A., Ku- 
kanskis P., Kušlys A. ir A., Ple- 
deika Fr., Ledeika V. ir B., Lu
koševičius J., Marshalka B., Ma
tonis A., Matusevičius V., Mont- 
vidas J., Olis W., Pesiene M., 
Petrutyte, Puodžiukaitis J. ir
V, Rakauskas A., Raugalis J. ir 
A., Ream R., Rudnick J., Ru- . kasyklose, 
šinskas M., Samoška J., Shak- 
naitis Fr., Shukaitis E., Shikis 
S., Shurkus J., Sluoksnaitis J., 
Stankevičius A., Statkus J., Tra- 
škauskas J., Treinys V., Urči- 
nas J., Vaitkus V., Valteris V., 
Varneckas V., Wasiliauskas W., 
Zailickas P., Zamblauskas W., 
žilinkienė Ks.

$3. — Yanikūnas Mary, Kar
čiauskienė M., Karpavičiūte Fr., 
Modern Printing Co., Saulaitis 
A. ir M. Trečiokas J., Žilinskas
VI. ir Musteikis K. iš Chicagos.

$2. — Iš New York: Zobars- 
kas S. ir X. Iš Chicagos: Bakšys 
A.,' Binkis V., Blinstrubas T. 
Cinkus J., Girčys B., Mankus 
S., Mažeika V., Ramanauskas K., 
Vėbra P., Iš Los Angeles, Cal.: 
Dūda B. ir A. Iš Waterburio:

Liet Gen. konsulato ieškomi asmenys
Bagdonas, mirusio Juozo Bag

dono, s. Justo, žmona ir trys 
sūnūs

Bartkus, Jonas, sūnus Jono, 
turi brolį Praną

Bumblauskas, Stanislovas ir 
jo sūnus Philip, gyveno Phila- 
delphia, 4848 Frankfort Avė.

Daknys, Jonas, sūn. Silvestro 
ir jo sūnus Jonas

Daugėlaitė, Stasė (Daugėla, 
Stella), išvyko iš Kudonių k., 
Betygalos.val.

Daujotas, Jonas, sūnus Alek
sandro

Galinaitienė, Mafcelė
Garbaravičius, Jurgis, iš Bū

delės k., Veiverių vai., Marijam
polės apsk.

Grigaliūnas, Petras, sūn. An
tano, iš Kupiškio vai.

Kaminskas, Vincas, sūn. Jono
Kasperavičius, Antanas, Juo

zas, ir Kazys, iš Kybartų k., 
Seinų apskr. ’

Kinderis, Jonas .sūn. Jurgio, 
iš Budryčių k., Žygaičių vai., ir 
jo sūnus Jonas

Kuzmickas, Bronislovas, sū
nus Jono, Kuzmickienė - Petru
šaitytė, Elena, duktė Povilo, ir 
Kuzmickas, Leonas, sūnus Bro
nislovo

Lėtokas, Jonas ir Mečislovas, 
gyvenę Čikagoje

Lučkus, Jonas ir Juozas, sū- domo
nūs Lauryno, iš Prienlaukio k., Jarmoška, Povilas, sūn. Pe- 
Prienų vai., Jie yra žuvę anglių tro, ir jo vaikai Aldutė, Jeroni-

‘ ‘ ~ ” atsiliepti ' nias, Juozas ir Povilas
Kalinkauskas, vaikai Jono Ka- 

linkausko
Kalinkauskas, Juozas
Kaminskas, Aleksas, iš Verbi- 

liškių k., Jėzno vai.
Kievišas, Viktoras

. Kontautas, Kostas ir Stanis
lovas, gyvenę Chicago, m.

Krasauskaitė - Vilkienė - Vil- 
kauskienė, Magdalena, buv Ra
kauskienė, d. Jono, k iš Taura
gės aps. Kvėdarnos valse., Al-

Paulaitienė - šukevičiutė, Ona
Petraitytė - Kuprevičienė, Ka

rolina, d. Prano, iš Krekenavos 
vai., Panavėžio apskr.

Petrušaitytė - Kuzmickienė, 
Elena, duktė Povilo; Kuzmic
kas, Bronislovas-sūnus Jono, ir 
Kuzmickas, Leonas, sūnus Bro
nislovo

Pušas, Robertas ir Pušienė, 
Augustė, iš Čiuriškių k., Kidu
lių vai., Šakių ap.

Rauktys, Stanislovas, iš Pa
kalniškių k., Švėkšnos vai., Tau
ragės apskr.

Šlikas, Vaclovas, iš Ukmer
gės apskr. •

šukevičius, Vincas
Trockis,-Stanley, kilęs iš Bu

trimonių m., jo žmona Antani
na, duktė Vanda ir sūnus Jonas

Aušiura, Antanas ir Jonas
Bankauskaitė - Kesminienė, 

Stefanija ;
Bortkevičius, Jonas, veterina

rijos gydytojas
Brazauskytė - Laurinienė, 

Michasė
Cįdabrienė, Marija
Grinys, Jonas, sūnus Kazio
Grybas, Ona duktė Kazio
Guderis - Uderis, Jonas, Au

gustinas, Pranciška ir Petronė
lė

Jakubėnas, Alfonsas, sūn. A-

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS:
APptegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI- FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ < VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir 

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atliekamas
prityrusio techniko, pripažinto BC A.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

F U N ERA L H O M E 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapd 6-1377

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way 

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas

Vincas J. Kudirka

Prašomi
jų našlės ir vaikai

Mačernis, Pranas
Maulaitis, Jonas ir Juozas, ir

Matulaitytėj Petrutė, gyvenę
Brazilijoje

Mikuta, Pranas, vaistininkas, 
ir sūnūs Slavas ir Stanislovas, 
iš Sėdos vai., Mažeikių, apskr.

Grinienė, Mikasė, gyveno
Brazilijoje

Oželytė, Domicėlė, d. Jurgio 
ir Barboros, iš Tauragės apskr., 
vyro pavardė nežinoma, gyveno kupio k.,_ir jos vaikai: Zofija ir 
Buffalo .........................................

Parnarauskas, Antanas, sū
nus Jurgio, kil. iš Vadžgirio, Ra
seinių apskf.

R epublic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089 

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

Kuzmickas V., Lanauskas A., 
Laureckiene M.. Mažeika J., Mi- 
klinevičienė St.. Mačiokienė O., 
Paliulis A., Paškevičius A., Ra- 
mazas V., Seliokas K., Sharkis 
P., Sliževicius B., Šatkauskas A.,

PADĖKA
Dr. M. J. Aukštakalnio-Colney 

Paminklo Statybos Komitetas 
praneša, kad š.m. gegužės m. 
25 d. Waterburio Kalvarijos ka
pinėse ant a.a. dr. Colney kapo 
buvo pastatytas ir kun. W. Vičo 
pašventintas paminklas.

Dail. Ed. Krasauskas ir inž. Pr. 
Gaižutis nepagailėjo savo dar- 

. bo ir su atsidėjimu sukūrė itin 
gražius projektus.

Paminklas buvo iškaltas pa
gal inž. P. Gaižučio projektą, 
kaipo žymiai pigiau pagamina
mas. P. Gaižutis daug bran
gaus laiko sugaišo projekto į- 
vykdymo priežiūrai. Abu Auto
riai nuo honoraro atsisakė, 
ką Komitetas jiems reiškia 
patingą padėką.

Aukų surinkta $1300. — 
Paminklas kainavo $1220 — 
Įvairios išlaidos, susijusios su 

pastatymu $80. —
Komitetas, susidedąs iš C. 

Bogušo, A. čampės, S. Geoni- 
to, M. Kiemaičio, A. Paliulio,
I. Rakausko, A. Staškevičiaus,
J. Valkausko ir dr. P. Vileišio 
(pirm.) savo užsibrėžtą paskirtį 
sėkmingai atliko, dėka nuošir
džių tautiečių — aukotojų.

Komitetas didžiai dėkoja vi
siems aukotojams. Žemiau de
damas aukotojų sąrašas, bet at
siprašom, kad laikraščio vietos Adomaitis Jonas, Barstys Ver., 
taupymo sumetimu, netalpina- Balandis H.. Bogušas M., čepur- 
ma aukojusių mažiau kaip $2.— na K., Dąukienė, Drevinskas P.,

Aukojo: $125. —ALT S-gos Kazlauskas Juozas, Kairevičius Vengris J.. Vaišnys A., žemai-
Centro V-ba, S., Karalius Z., Kraučiunas Ig., taitis J. Komitetas.

$50. — ALTS Waterburio sk. 
ir X. X. iš Sodus, Mich.

$35. — Šeštokaitis L. Water- 
bury,

$30. — Dr. V. Avižonis N.Y. 
ir A. Staškevičius Waterbury.

$25. — ALTS Chicagos sk., 
Liet Bendr. Waterburio apyl., 
Meany P.J. Holyoke, Mass., Ra
kauskas I. ir Valkauskas J. Wa- 
terbūry,

$20. — Janušauskas VI. Wa- 
terbury,

$15. — Gureckas M., Krasaus 
kas E., Stulginskaitė J. ir dr. 
Vileišis P. Waterbury.

$12. — Geonitas S. Waterbu- 
, V

$10. — E New York: Abrai- 
ris V. ir S., dr. čekas ir ponia, 
Mackevičius A. ir S., Paprockie- 
ne ffir., Rastenis Vinc., Senikas 
AD., Taut. Akad. Samburys, 
Valaitis J. ir O. B Chicagos: inž. 
Bartkus E., Dirmeikis .T., La
pinskas A. E Waterburio: Atei
tininkų S-ga, Budzinskas J.. Bu
lota A., Conn. Lumber Co., Liet. 
Fonto Bičiuliai, Kuzmickas L., 
Kuras P., Lapinskas A., Lith. 
Cbamber of Commerce Auxi- 
liary, Stokus J., Strikulis K., 
Liet Tremtinių D-ja, Visockis 
Th., Žemaitienė O. Iš Newark 
N J.: Lith. Press CLUB, ir E 
New Haven, Conn.: Conn. Soc.- 
of Natureopatic Physicians. _r

85. — E New York: Baltus 
J.S., Paprockas P., Siliunas K.. 
Sirusas J., Slivinskas J. Chica
gos: Dr. Biežis S. Iš Cleveland:

In Beautiful WDdwood, N. J. Gaidžhinas B., Maurutis V. ir 
A. E Hartfordo: Chase W., Liau-

You wUl ramember alhv.y„ the day* Amer CW7 p0
• and thc nighbo you spent at .......... _.

liL Ind. Club. E Mahanoy Plain, 
Pa; Nekrash Br. E New Bri- Su imming Pool, PiaygroiHMis, Uook- w

ing unitą. Motei rooms. 5 min. to tam: Denukis K. E Baltimores 
Beach nn<l catholic churches. McL: ALTS Skyrius. Iš Water- 

per,work būrio: Adams J., Aukštuolis A.,
vvtkfrrnod 2-5277 Ramonas S. Bsmis Fr . Bcsas-

Nonvood, Mass. 
Vfce Pirmininkai 

Vladas Paulauskas 
Juozas Glavickas

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Nonvood, Mass.
Finansų Sekretorius

Nell Meškūnas 
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Blanche Kapochy
409 W. Breadway

So. Boston 27, Mass.

Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. L 
Bronė Mičiūnienė 
Revizijos Komisija 
Danielius Averka 

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

SUMMER RESORTS

Valerija iČakauskaitės ir Albinas 
ir Janina Wolk

Lukošauskas, Antanas
Mažeika, Kazys, sūnus Anta

no, pasitraukė iš Lietuvos 1944 
metais

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, ^pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE GALIMA

MALDAKNYGĖS
Sveika Marija kun. SL. Yla ___ ;...............
Viešpaties Angelas, kun. A. Sabaliauskas, 

raud. 
de luxe

Apsaugok Aukščiausias, kun. dr. P.
Aleksa ......._............      :.

Jaunuolių maldos, kun. A. Kirvelaitis. auks. 
balt.

|2.50

2.00
4.50

1.00
1.75
2.50

. 4.00

2.00

2.00
5.00

Atlaidų šaltinis ....................... .................. ....
Būk mums malonus, kan. F. Bartkus, 

413 p. .................................... ..................
RELIGIJA IR FILOSOFIJA

Naujasis Testamentas ...............................
Saulės giesmė, A. Maceina. 454 p..........
Didysis inkvizitorius, A. Maceina. 222 p. 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 

264 p____________ _________________
Pranašystės apie pasaulio galų, prel. P.

Juras, 111 p.......................;___ ____ ____...

2.00

i.oo
Džiaukis gyvenimu. O. Sweet Marden. 72 p. 0.70 
šventas Antanas Paduvietis. Neito Vian,

145 p......................................      1.00
Ateitininkų ideologija. St. Šalkauskis ........ 3.00
Prie vilties kryžiaus, kun. J. Prunskis,

139 p. ................................... ................. ...........
Laisvė ir būtis. J. Girnius, 151 p. ______ ....
Milžinas, didvyris, šventasis, Pr.

Gaidamavičius, 246 p....................................
- šventasis Kazimieras. Z. Ivinskis. 220 p. 

Aušros žvaigždė. Marijos poezijos
antologija, A. Tyruolis . ...........................

Amžinoji auka, kun. V. Pikturna ................
Jaunystės maršas, jaunimui skirta knyga,

Alfa Sušinskas, 260 psl.................... —.......
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA

Kovose dėl Lietuvos. II d., St. Raštikis 
Kryžiuočiai I. 11 ir III t.. H. Sienkevičnis— po 3.50 

6.00

1.50
2.00

2.00
3.00

1.00

Mėnuo vadinamas medaus, Nelė Mazalaitė, 
220 p__________ __ __ _______________  2.50

Mistiniame sode, atsiminimai, kan. M.
Vaitkus, 207 psl. ............................... .........

Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis .... 
Petras ir Liucija, R. Rolland, 112 p. ____
Tipelis, humoristinis romanas, Pulgis

Andriušis. 240 p. ____ ______ _______ ...
Audra Žemaičiuose, VI. Andriukaitis, 218 p. 
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė________
Gabija, metraštis ....... .................... ..................
Raudoni batukai. J. Savickis, 134 p............ .
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. _________
.Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ________
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina, A Vaičiulaitis, 142 p. ___ ;____
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p___ ________
Algimantas, V. Pietaris, 267 p._________
Gyvačių lizdas, Fr. Mauriac ______ _____
Pabučiavimas, J. Grušas --------- --------------

POEZIJA
Kristaliniam karste, J. Aistis ...... .............
Konradas Valenrodas, A. Mickevičius, 97 p. 
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p. ...........
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p...............
Laukų liepsnos. A. Tyruolis, 44 p.________
Atviros marios, L. Andriekus, 136 p..............
Anapus teisybės, humoristiškki eilėraščiai, 

A. Gustaitis, 144 p............................ .......
Daiktai ir nuorūkos. L». Žitkevičius ...........
Karaliai in šventieji. E. Tumienė ................

DRAMA 
žvakidė. Darbininko premijuota drama,

A. Škėma .........................................................
Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas,

80 p............. . ....................................................
7.00 - žiurkių kamera. J. Grinius, 120 p. ________

MUZIKA
Missa in honorem Imm. Cordis..................  1-50
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas. 133 p. 3.50 
Kalėdų balsai, 30 giesmių Kalėdom .........  1.00

VAIKŲ LITERATŪRA
Vaikų knygelė, vysk. M. Valančius, 155 p. . 1.80 
Pasakos, .Haufas. 93 p. .............    l.^»
Baltasis vilkas. K. Binkis. 36 p.................  1.00
įkapės pasaka. V. Pietaris; 96 p................... 1.10
Po raganos kirviu, J. Jankus. 101 p. ........ 1.50

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 Wilk>UflM>y Avė, Brooklyn 21, N. Y.

3.00
2.00
1.20

3.00 
2.20 
1.00 
6.00 
1.50 
1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00
2.60
1.50

2.00
1.50
1.50
3.00
1.00
2.00

2.20
1.00
2.00

2.00

1.50
1.50

Lietuvos vaįzdų albumas. V. Augustinas 
Lietuvos archyvas (bolševizmo-metai).

436 p. ..................................... .......... ..........
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai.

Vac. Biržiška. 100 p............................... 1.00
Smulkioji tautosaka; patarlės, priežodžiai, 

posakiai. J. Mingirdas. 182 p. 3.00, įrišta
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius, 127 p.
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

BELETRISTIKA
Smilgničių akvarelė. Draugo premijos 

romanas. P. Jurkus ................. .....
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis. 101 p.......

3.50
2.00
5.00

3.00
1.50

BROOKLYN 11, N. Y.

----------- . s

Perkant - parduodant namus, ar iš-
nuomojant butus, įvairiausiais ap-
draudos reikalais, federalinių ir vals-
tybinię taksy (Income Tax) užpildy-
t i, pirkiniui piniginių perlaidų (Mo-
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-69 JAMAICA AVIU WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

SMoadieiiiais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL valu,

m Ir m ■ dir ai ■!!< — 1 vaL p.p. Bgi 5 vaL vak.

— .. .....................................................................................—' —

S 
S 
S 
S 
S

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

| Baras, sale vestuvėms,1 
t parengimams, susirin

kimams, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgcvvood



Liet. Vargonininkę S-gos
metinis seimas šaukiamas 

rugpiūčio 30 d. Brooklyne, N.Y. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je 10 vai. bus pamaldos, seimo 
posėdis 12:15 v. parapijos sa
lėje. Brooklyne seimo reikalais 
rūpinasi VL Baltrušaitis. Vargo
nininkų S-gai pirmininkauja J. 
Kudirka, sekretoriauja A Visi-

Motery Sąjungos
t New Yorko ir New Jersey 

apskrities suvažiavimas šaukia
mas spalio 12 Angelų Karalie
nės parapijos salėje.

Lietuvių Dienų redaktorius, iš 
Los Angeles atvyksta į PLB sei
mą New Yorke.

Fordhamo universitete 
liepos 31 d. buvo pagerb

tos Tėv. V. Jaskevičius, S. J. 
25 metų vienuolinio gyvenimo 

„ proga. Keatingo salėn į vaišes 
susirinko lituanistikos studen
tai profesoriai ir svečiai. Kal
bėjo prel. J. Balkūnas, prof A 
Vasys ir studentų atstovas Sau- 
laitis. Programą paivairinio o- 
peros solistė Juzė Augaitytė iš 
Philadelphijos, padainuodama 
keletą lietuviškų dainų. Dainavo 
ir liet, seselių studentčių grupė 
Kun. V. Jaskevičius yra rusų 
kalbos studijų vedėjas ir litua
nistikos vasarinių kursų orga
nizatorius Fordhamo universite
te New Yorke.

Lituanus žurnalo 
naujas numeris bus atspaus

dintas prieš pasaulio lietuvių 
seimą.

Išnuomojamas penkių kamba
rių butas su šildymu dviejų šei
mų name, 342 Hendrix St., Bro
oklyne. Kreiptis tel. HY 8- 
0085

radijo valandos metinis pikni
kas bus rugpiūčio 10 Jamaico- 
je, Polish National Hali, 108-11 
Sutphin Blvd. Bus įdomi progra
ma, paikutės ir tango kontes- 
tai, lietuviškos dainos. Pikniko 
pradžia 1 v., šokiai nuo 5 v. 
iki 10 v.v. Jokūbas Štokas, ra
dijo valandėlės vedėjas, nuošir
džiai kviečia visus didžiojo New 
Yorko lietuvius atsilankyti į šį 
didelį pikniką.

Kitas, New Jersey lietuviams 
skirtas, piknikas įvyks rugsėjo 
7 Rahway, NJ.

Angelų Karalienės
parapijos bažnyčioje rugpiū

čio 1 ir 2 buvo. Porciunkulės 
atlaidai, kuruos lankė daug ti
kinčiųjų. Užbaigti šeštadienį 
iškilmingais mišparais, pamoks
lus sakė tėvai pranciškonai.

į didįjį koncertą,
kuris vyksta rugpiūčio 31 d. 

Carnegie salėje, jau žmonės 
skubinasi nusipirkti geresnius 
bilietus. Atskiras ložes (8 bilie
tus) jau nupirko: V. Vaitiekū
nas, V. Butkys, Ir. Mikulskytė.

Liet. Sporto Klubo
metinis visuotinas narių su

sirinkimas įvyks rugpiūčio 9 
(šeštadienį), 6 v.v. V. Belecko 
svetainėje, 1883 Madison St., 
Brooklyn. Senoji valdyba ir re
vizijos komisija padarys prane
šimą. Bus renkama nauja valdy
ba ir aptariami bendradarbiavi
mo klausimai su Liet. Atletų 
Klubu.

Moterys netenka darbo
New Yorko valstybės darbo 

departementas praneša, kad ne
darbas New Yorke daugiausiai 
palietė moteris. Nuo praeitų 
metų rugsėjo mėn. iki šių metų 
gegužės mėn. dirbančiųjų mo
terų sakiČius sumažėjo 17 proc. 
tuo tarpu vyrų tesumažėjo tik 
11 procentų. Nuo praeitų me
tų rugsėjo kas mėnesį 14,000 
moterų netenka darbo.

KUN. PR. VIRMAUSKIS PAKELTAS | PRELATUS 
. tados galėjai dar rasti 

lietuvių sodybas, kurios 
nugriautos. Teliko šv. Petro baž
nyčia, klebonija, mokykla kaip 
liudininkaL kad čia lietuvių gy
venta. Dąbar tesimeldžiama, 
mokomasi posėdžiaujama. Tos 
religinės ir kultūrinės lietuvių 
salos saugotojas ir gyvoji dva
sia yra kun. Pr. Virmauskis, da- 
bar prelatas, einąs Čia klebono 
pareigas jau 29 metus. Kiek 
tai prabėgo laiko ir kiek įvykių!

Užsukęs į kleboniją visada 
būsi vaišingai ir nuoširdžiai pri
imtas. Padžiūvęs ir pažilęs, kai 
kada atrodo vos paeinąs klebo
nas visus mielai priima ir pats 
visur būna, kur tiktai susiren
ka didesnis lietuvių skaičius 
kultūriniam ar tautiniam reika- 
liui. Dažniausiai renkamasi šv. 
Petro parapijos salėje po baž
nyčia. Čia pat ir mokykla, dide
lė, su žemesnėm klasėm prie 
Septintosios gatvės. Ten yra dar 
koplyčia, lyg šv. Petro parapijos 
filija; Nukryžiuotojo Jėzaus se
serim - mokytojom vienuolyno 
namai.

Sunku būtų trumpai išvardin-

Kun. Pranciškus Virmauskis, W 
kaip praėjusiame Darbininko 
numery buvo pranešta, 
arkivysk. Richard J.

nu naująjį lietuvių prelatą, 
rim Darbininko 
bent trumpai priminti jo 
gišką ir lietuvišką veiklą.

Nuo Luokės iki Lawrenco
Naujasis prelatas yra gimęs 

1884 spalio 4 Sauslaukės km., 
Luokės parapijoje. Žemaitijoje. 
Tai toji apylinkė, apie kurią 
Maironis eiliavo: “Jei pro Luo
kę kada bekeliausi, neužmiršk 
sustabdyti arklių”. Rasi ten ne- 
toliesi Šatrijos kalną. Kitados 
galėjai dar rasti ir ponų Pil
sudskių dvarą. Tam dvare pre
lato tėvas buvo mašinistu. Po
nui dvarą pragėrus mašinistas 
turėjo duonos ieškoti Ameriko
je. Pas tėvą nuvyko ir Pranu
kas 16 mętų. Kai Amerikos 
krantan išlipo, metai buvo šven
ti, o diena graudulinga. JAV at
sirado 1900 vasario 2 — jubi
liejiniuose šventuose metuos ir 
Grabnyčioje arba 'Graudulinėse. 
Graudu buvo pradžioje gyventi. 
Brocktone ir Tauntone pradirbo 
fabriko darbininku apie 6 me
tus. Susitaupęs kiek pinigo, 19 
05 rudenį išvyko mokytis į šv. 
Lauryno kolegiją Montrealyje 
(Kanadoje), o 1919 įstojo į šv. 
Jono kunigų seminariją Brigh- 
ton, Mass. Bostono kardinolas 
O’Connellis 1916 birželio 2 į- 
šventino į kunigus. Primicijas 
atlaikė Brocktone, šv Roko lie
tuvių parapijoje, kur pirmąsias 
dienas Amerikoje gyveno, klie
riku atostogoms parvykdavo, vy
čius organizavo, lietuvių kalbos 
jaunimą mokė.

Po primicijų išvyko vikariau- 
ti į šv. Petro lietuvių parapiją 
Bostone pas kleb. kun. Tomą 
Žilinską. Prabuvo nepilnus pen
kis mėnesius, turėdamas važinė
ti mišių aukoti ir i šv. Pranciš
kaus lietuvių parapiją Law- 
rence,Mass. Ten klebonas kun. 
A. Jusaitis buvo pasitraukęs.

PREL. PR. VIRMAUSKIS

senas
buvo ŽINIOS.

Ruošiasi piknikui
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 

rėmėjai jau ruošias metiniam 
piknikui, kuris įvyks Darbo 
šventėje — Labor Day, rugsėjo 
1, Brocktono vienuolyno sody
boje. Naujai išrinktoji seserų 
motina generalė Cecilija yra bu
vusi kurį laiką šv. Petro para
pinės mokyklos vedėja. .
Moksleivių ateitininkų stovyklon

kuri šiemet bus Kennebunk- 
port, Me., pas tėvus pranciško
nus, ir prasidės rugpiūčio 10, 
iš Bostono vyksta būrelis moks
leivių. Stovyklon jau užsirašė 
per 60 jaunesniųjų ir vyresnių
jų moksleivių. Stovykla truks 
dvi savaites.

Gegužinė Balto naudai
Brocktone rugpiūčio 17, sek

madienį, Romuvos parke rengia
ma didžiulė lietuviška gegužinė, 
kokios dar nebuvo. Gegužinę 
ruošia susidėję trys Balfo sky
riai — Bostono, Brocktono ir 
Norwoodo. Tą dieną visi palie-

BOSTON, MASS.

BARASEVICIUS ir SCNL’S 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČICS
Laidotuvių Direktorius

TeL ANdrevr 8-2590

Naują prieplauką 
pradėjo statyti liepos 30 d.

Išnuomojami 5 kambariai “ ,AJne'?«
linijai, jos darbas atsieis 18 ir

NUTEISĖ PO 14 metŲ
Verdune, Prancūzijoje, ame

rikiečių kariomenės teismas
prie parko, susisiekimas prie ^.rDaS ai?eis J.” sprendė byla dezertyro Wayne gingų metų, — kaip yra pats
Jamaicos linijos ties Jerome St. P«se mii. aoierių. Ji vadinis powers įsimylėjęs į prancū- pastebėjęs, —’fdan vįen rūpė-
Yra ir vienas kambarys zaitę Ivette, dar praėjusio ka- jo, kad Lawrence gundytojas af-
gungiui. Kreiptis telefonu MI Į>us baigti iki kitų metų birže- ro pabaigoje, 1944 metais, pa- stotų nuo lietuvių katalikų”.

liko savo dalinį ir pas ją pasi- Bostone — šv. Petro saloje 
slėpė. Išsislapstė 14 metų, susi- “Jei pro Bostoną kada beke-

Parduodami labai pigiai ke- Jonas Babilas, gyvenęs 154 laukė 5 vaikų, bet vis dėl to liausi, neužmiršk sustabdyti au
torių kambarių baldai. Kreiptis Newell St., Brooklyn 22, N.Y. pateko į teismą, kuris jį nubau- tomobilio, autobuso ar trauki-
vakarais: 307 So. 3rd St., 5th Palaidotas rugpiūčio 4 iš Ange- dė 10 metų kalėjimo. Manoma, nio”. Netoli Pietinės stoties ra-
Floor, Atp. 19. Brooklyn 11, lų Karalienės par. bažnyčios šv. kad dėl žmonos ir vaikų baus- si “šv. Petro salą”, apjuostą
N.Y. Karaliaus kapinėse. mė bus sumažinta. naujoviškos butų kolonijos. Ki-

Kardinolas paskyrė jo vieton 
1916 spalio 29.

Lawrence nerimo metais
Lawrence sunkiausi buvo pir

mieji metai, nes rado lietuvius 
suskilusius. Nemaža dalis susi
metė į tautinę parapiją, kilus 
ginčui dėl bažnyčios statymo. 
Naujas klebonas ėjo iš namų į 
namus įtikinėdamas ir daug ne
malonumų patirdamas, bet ir x ti gausūs pastoraciniai, orga- ka visus kitus savo rūpesčius ir 
turėjo progą pažinti žmones, jų nizaciniai ir kultūriniai darbai, pramogas ir vyksta į šią gegu- 
klaidas, neteisingus priekaištus 
Katalikų Bažnyčiai, kai kurių 
didelį tamsumą ir netikėjimą. 
Reikėjo daugiau apšvietos, orga
nizacijų, rimto tautinio darbo, 
naujos bažnyčios, o šešeris me
tus parapijoje buvo vienui vie
nas.

Per tuos metus susikūrė vi
sa eilė naujų draugijų (spau
dos, darbininkų, vyčių, šv. Ka
zimiero, Maldos Apaštalavimo, 
Moterų S-gos ir. k.). Methuene 
įgytas suvažiavimam ir pikni
kam parkas, pastatyta nauja go
tiška šv. Pranciškaus bažnyčia, 
sulaukta pirmojo primicianto ir 
pirmojo vikaro kun. Pr. Juro. 
Jam atiteko klebonauti ir baž
nyčios vidų įrengti, kai kun. Pr. 
Virmauskis 1929 gegužės 29 
iškeltas klebonu į šv. Petro pa
rapiją Bostone. Lawrence lietu
vių parapiją paliko jau aprim- 
stančią didėjančią ir atgimstan
čią; daug kas sugrįžo iš klai- 
daus kelio. “Per 13 labai var-

pramogas ir vyksta į šią gegu
žinę. Pelnas skiriamas dide
liems Balfo šalpos darbams. 
Gegužinėje pasižadėjo dalyvauti 
Ona Ivaškienė su savo šokių 
grupe. Bus dar ir kitokia pro
grama.

Bostono skautai ir -skautės
tebešneka apie sukaktuvinę 

tautinę stovyklą, kuri bus gra
žioje vietoje prie Detroito. Sto
vyklaujamas rugpiūčio 15-30.

Mirė
Juozapas Kasparas (liepos 

23) 81 metų. Velionis gyveno 
376 W. 2nd St.

Kastancija Pastelienė ( liepos

FUNERAL HOME

197 Vebster Avenne
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuoto jas 
Cambridge, Mass.
NUTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORKAS -
atlikti Bostone prel. Pr. Vir- 
mausko. Reikėtų pasiskaityti 
dr. A Kučo parašyta Šv? Petro 
parapijos istorija”. Tie darbai 
ir paliks didelę žymę Amerikos 
lietuvių istorijoje. Juos įvertin
damas, Bostono arkivyskupas 
atžymėjo aukštu prelato titulu. 
Juo pagerbia ir bažnytinį ir tau
tinį prel. Pr. Virmausko darbą.

Žemaičio antspaudo* dvasioje
Apie žemaičius sakoma, kad 

jie kieti, atsparūs, užsispyrę. 
Prel. Pr. Virmauskis yra užsi
spyręs geram. Užvakar vienas 
lietuvis, kuris prelatą pažįsta iš 
seno ir daug laiko kartu dirbo, 31) 61 m. Velionė gyveno 2 
pasakė: “Geras kunigas”. Savo 
kunigo pareigom iš tikrųjų la
bai uolus, tiesus, atsidavęs. 
Toks yra ir lietuvis. Dar Law- 
rence būdamas, kai kėlėsi ne
priklausomoji Lietuva, organi- , 
zavo jai užtarti manifestacijas, 
susirinkimus, laisvės dienas^ rū
pinosi telkti lėšų Tautos fondui. 
Lietuvai atsistačius, priėmė ir 
parėmė daugybų delegacijų, ku
rios atvykdavo parinkti lėšų 
vienam ar kitam reikalui. Po 
paskutinio karo nuoširdžiai tei
kė paramą atvykstantiem bėg
liam, kurių Bostone įsikūrė ne
mažas skaičius. Dabar tebesisie- 
loja Lietuvos išlaisvinimu ir pa
likusių vergijoje rūpesčiais ir 
likimu.

Prel. Pr. Virmauskis nuo pat 
Darbininko atsiradimo, dar bū
damas klieriku, jį rėmė ir jam 
rašinėjo. Kai laikraštis buvo 
Bostone, pats rašinėjo parapijos 
žinias, ramstė kuo galėjo, savo I 
klebonijoje globojo vyr. redak
torių prel. K. Urbonavičių. Ir 
dabar Darbininkas patiria iš 
prel. Pr. Virmauskio visokerio
pos paramos.

Bay St., Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko vyrą, du sūnus 
ir dukterį.

Antanas Petkevičius (liepos 
31) 65 m. Velionis gyveno 7 
Danville St., W. Roxbury, Mass. 
Nuliūdime paliko dvi dukteris.

Visi palaidoti N. Kalvarijos 
kapinėse.

Krikštai.
šv. Petro parapijos bažny

čioje pakrikštyti:
Antano Janavičiaus ir Anelės 

Jurgelaitytės — Janavičienės 
sūnus Roberto’ir Antano var-

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Bakamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043 ’

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius .
ALE. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

2658.
Mirė

J. B. Shalins-

PLB SEIMO KONCERTAS

PABAIGTUVIŲ BANKETAS
bilietas $10.—po banketo — šokiaimeniu su vynu

Koncerto ir banketo bilietų galima gauti:

SKATTYK VARPELI, {domu* 
naudingas, iliustruotas, mėne
sini* religini* žurnale*. Me
tams ».k $2.00. Rašyk:

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

Joseph Garszva

Trims tautinėms sukaktims — Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 40 
metų, Lietuvos himno autoriaus V. Kudirkos gimimo 100 metų ir Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero gimimo 500 metų — atžymėti —

Rugpiūčio 31 (sekmadienį prieš "Labor Day") 2 vai. p.p.
Carnegie HalL 154 W. 57th Street, New Yorke, įvyksta

DALYVAUJA: Čiurlionio ir Dainavos Ansamblių, Pirmyn ir Varpo chorų fimgtiiiis 
choras; solistai: S. Baranauskas, A. Brazis, J. Kristolaityto, A. Stempužienė,
J. Žukas (vargonais); Sfanioiiuiis orkestras. Programoj: B. Budriūno, V. Jaku- 
beno, J. Kamavičiaus, kun. B. Markaičio, S.J., S. Šimkaus, J. Žilevičiaus veikalai.

Bilietai nuo $5.75 ložėse ir parteryje iki $1.— balkone.
PO KONCERTO, rugpjūčio 31 d., 7 vai. vak., Stattler viešbutyje, 7th Avė., 32 & 33 St., 

New Yorke, įvyksta PLB Seimo

Brooklyne: Piliečių Klube, 280 Union Avė.;’Atletų Klube, 1332 Halsey St; J. Ginfcaus krautuvėje, 495 Grand St; 
pas kun. V. Dabušį ar P. Jurkų f “Darbininkas”), 916 WiUoughby Avė.; L Banaitytę. 192 Arlington Avė.

Woodh*ven, N; Y.: J. Andriulio Haven Realty, 
8709 Jamaica Avė.;

Pateraon, N. J.: A. Rugys, 212 Lawrence P).;
Kearay, N. J.: K. Barzdukas, 273 Chestnut St.;
Newark, N. J.: Mrs. Trečiokienė, 84 Van Nes* PI.;
Hartford, Conn.: W. M. Chase, 275 Farmington Avė
EUnbeth, N. J.: K. Bartys, 218 Franklin St

Waterbury, Conn.: P. Vileišis, Allerton Rd., 
Middlebury, Conn;

Worcester, Mass.: A. Gražulis, 46*2 Providence St;
Flushing 55, N. Y.: V. Vaitiekūnas, 137-16 N. Hempstead 

Tpke., INdepenrence 3-1652;
Maspeth, N. Y.: V. J. Atsimainymo parapijoj, 64-14 

56th Rd., DA 6-2236.

Išnuomojamas kambarys
vyresnio amžiaus žmogui Elm 

hurst, N. Y. (arti Oueens Blvd.). 
Kreiptis į Darbininko adminis
traciją.

Ieško buto
Tik ką iš Vokietijos atvykusi 

šeima su vienu dvejų metų vai
kučiu ieško East New York ar 
Richmand Hill rajonuose buto. 
Skambinti: J. Gečas, MI 7-2068.

Stephen B rodės J r.:
ADVOKATAS t

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

dais. Tėvai gyvena 884 E. 
Broadway,

Edmundo Prusik ir Irenos Ra- 
simavičiūtės — Prusik sūnus 
Keith ir Edmundo vardais. Tė
vai gyvena 20 Sanger St.

Antano Sinkevičiaus ir Onos 
Shyp — Sinkevičienės duktė 
Marijos ir Onos vardais.

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statton) 
VVoodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL Vlrginia 7-4499


