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sov.CTA. .<< ,.a vakakv not, Respublikonai dėtų pastangų
išlaisvinti pavergtas tautas

Berlynas. — Vakarų sąjun
gininkai įteikė Sovietams no
tą, kurioje atsako į jų pasiūly
mą sušaukti keturių okupaci
nių kraštų konferenciją Vokie
tijos klausimu. Toje notoje So
vietai pasiūlė, kad konferenci
ja apsvarstytų Vokietijos su
jungimo ir taikos sutarties su 
Vokietija pasirašymo reikalus. 
Savo notoje Vakarų valstybės 
sutinka tokioj konferencijoj da
lyvauti, tačiau su sąlyga, kad 
ji apsvarstys tik sudarymą ne- 
utralio komisijos, kuri ištirtų, 
ar yra įmanomi abiejose zono
se laisvi rinkimai. Vakarų nuo
mone, negali būti sudaryta vi
sos Vokietijos demokratinė vy
riausybė, kuri galėtų derėtis 
dėl taikos sutarties, jei nėra 
sąlygų visame krašte pravesti 
laisvus rinkimus.

ginklavimą sustabdyti ir leistis 
- j nepabaigiamas derybas neno
ri.

RUMUNUOS VYRIAUSYBE 
KALTINA ANNA PAUKER

Berlynas. — Rumunijos ko
munistinės vyriausybės min. 
pirm. Georgiu — Dej Komin- 
formo žurnale atspausdino 
straipsnį, kuriame buvusią dar 
neseniai labai galingą Rumuni
joj Anna Pauker apkaltina, 
kad ji, susitarusi su stambiau
siais žemės savininkais sabo
tavusi žemės kolektyvizacijos 
pravedimą. Manoma, kad šiuo 
metu Pauker jau suimta ir jos 
laukia teismas. Ji taip pat kal
tinama, kad sutrukdžiusi naf
tos bei anglies penkmečio pla
no vykdymą.

Demokratai tvirtina, jog respublikonų programa veda į karų
Pasibaigusio 
kurio par- 
prezidentus

Dėl tos notos komunistinė 
spauda rodo didelio nepasiten
kinimo ir Vakarams prikiša, 
kad jie tik norį sukliudyti Vo
kietijos sujungimą. Vakaruose 
gi vyrauja nuomonė, kad 
vietai pasiūlė derybas tik 
rėdami sutrukdyti Vakarų 
kieijos įjungimą į Vakarų
ką ir Vakarų Europos gynybą. 
Manoma, kad jie čia bandytų 
tą pat taktiką, kaip ir Korėjoj, 
kur per metus laiko nepavyko 
net karo paliaubų pasiekti, ne 
tik Korėjos klausimo galutinai 
išspręsti. Vakarai Vokietijos

PABĖGO GERAI INFOR
MUOTAS SOVIETŲ INŽI

NIERIUS

So- 
no- 
Vo- 
blo-

Bonna. — Vakarų Vokietija 
suteikė prieglaudos teisę pabė
gusiam Sovietų inžinieriui E. 
Vclchanskiui. Jis laikomas 
vienu geriausiai informuotų so
vietinių pabėgėlių ir Vakarams 
suteikė apie Sovietų pasiruoši
mus svarbių žinių. Paskuti
niuosius šešis mėnesius Vol- 
chanskis dirbo prie ginklavi
mosi planavimo Rytų Vokieti 
joje.

Chicago. — 
konvento metu, 
tijos kandidatu į 
buvo nominuotas gen. Eisenho-
weris, o į viceprezidentus se- 
nat. R. M. Nixon, respublikonai 
paskelbė ir savo rinkiminę pro
gramą. Ji apima apie 6,000 žo
džių ir išdėsto, ko respublikonų 
partija siektų vidaus ir užsie
nio politikoj, jeigu laimėtų rin
kimus. Ši programinė platfor
ma buvo visų vieningai priim
ta, išskiriant pilietinių teisių 
klausimą. Pietiečiai reikalavo, 
kad tai būtų palikta spręsti pa
skiroms valstybėms, o šiaurie
čiai — kad tai spręstų federa
linė vyriausybė.

Dėl vidaus politikos . buvo 
stipriai pulti prez.Trumano vy
riausybė ir paskelbta, jog res
publikonai, laimėję rinkimus, 
pašalintų demokratų valdymo 
metu įsigalėjusią korupciją ir 
atstatytų Trumano administra
cijos socialistinių priemonių pa-

žeistą ūkinę laisvę. Taip pat 
žada sumažinti nereikalingą iš
laidumą ir perdaug išpūstus 
mokesčius. Principe pasisakė ir 
už daugelio puolamąjį Taft- 
Hartley įstatymą, tačiau ir už 
reikalą imtis priemonių darbi
ninkų, įmonių vadovybių ir 
publikos teisėms apsaugoti. 
Streiko atveju įmonės negalin
čios būti perimtos vyriausybės 
ar imamasi kokios prievartos 
ginčui baigti.

Užsienio politikoj taip pat 
buvo padaryta demokratams 
smarkių priekaištų. Trumano, 
o anksčiau Roosevelto vyriau
sybė pataikavusi komunistams, 
esąs apleistas krašto karinių 
pajėgų stiprinimas ir prileista 
prie Korėjos karo, . kurio res
publikonų tvirtinimu, buvę ga
lima išvengti. Patys respubli
konai numato stiprinti kolekty
vinio saugumo sistemą, neap
leisti Tolimųjų Rytų ir laimėti 
laiko pasirengti Vakaruose, at-

sisakyti visų slaptų susitarimų 
Jaltoje bei kitur ir dėti pastan
gų, kad būtų grąžinta paverg
toms tautoms laisvė. Ir respub
likonai pasisako už Jungt. Tau
tų rėmimą. Taip pat numato . 
skatinti Jungt. Europos Val
stybių sudarymą, stiprinti ry
šius su Pietų Amerikos kraš
tais ir kariškai bei ekonomiš
kai remti kitus draugingus 
kraštus, tačiau atsižvelgiant, 
kad nuo to nenukentėtų JAV 
ūkis.

Apskritai imant, užsienio po
litikoj ir respublikonai gana 
arti laikosi prie ligšiolinės JAV 
užsienių politikos.

Prieš išvykdama^ i Denverį. g<-n. Eisenhovveris tarėsi su resį»uto.- 
konii teikėjais <lė! rinkiminės kampanijos. Viršuje matome jj su se
nat. Nivon, kuris kandidatuoja i viceprezidentus ir gubern. E. VVarren. 
Apačioje — tariasi su prityrusiu rinkiminės kampanijos vedėju pat 
llurley.

EISENHOV7ERIO NOMINAVIMAS
SUTIKTAS SU PASITENKINIML

LONDONO PASITARIMŲ 
KOMUNIKATAS

Londonas. — Europoje vy
riausybių atstovai^ ir aukštieji 
pareigūnai susilaikė 
kokių komentarų dėl 
nerio respublikonų 
laimėsimo. Tačiau

nuo bet 
Eisenho- 
konvente 
spaudos

Po pasitarimų Londone, kur 
dalyvavo iš Romos atvykęs bu
vęs įgaliotas ministeris Italijai 
St. Lozoraitis ir Lietuvos įga
lioti ministeriai JAV ir Angli
joje P. Žaderkis bei B. K. Ba
lutis, spaudai išsiuntinėtas šis 
komunikatas:

Lietuvos Diplomatijos šefas 
S. Lozoraitis ir Lietuvos Pa
siuntiniai Ministeris Londone 
B. K. Balutis ir Ministeris Wa- 
shingtone P. Žadeikis tarėsi 
Londone 1952 m. nuo birželio 
mėn. 26 d. ligi liepos mėn. 7 d. 
aktuliais klausimais, liečian
čiais Lietuvos diplomatų tar
nybą.

Pasitarimo metu buvo ap
svarstyta padėtis Sovietų oku- 
puotoj Lietuvoj, tarptautinių 
įvykių raida, kiek ji liečia Lie
tuvos išlaisvinimą, ir surišti su 
tuo užsienio lietuvių veiklos 
klausimai. Lygiu būdu buvo 
apsvarstyti Lietuvos diplomati
jos uždaviniai, liečią Lietuvos 
bei jos piliečių interesų apsau
gojimą Užsienyje ir Lietuvos 
suvereninių teisių vykdymo at
statymą.

Susirinkusieji konstatavo, 
kad vieningumas, kuris visados 
buvo mūsų diplomatinės veik
los pagrinde ir ypačiai sujungė 
diplomatinių bei konsularinių 
atstovybių narius Sovietų Są
jungai užpuolus Lietuvą, palie
ka toks pat gilus ir taip pat 
reiškiasi Lietuvos valstybinio 
tęstinumo reikalu.

Susirinkusieji apsvarstė vi
sus jiems pateiktus kitų Pa
siuntinių. Konsulų ir visuome
nės organizacijų klausimus, 
tarp kurių paminėtini: plačioji 
lietuvių konferencija. Mažosios 
Lietuvos Tarybos reikalai, da
lykai liečią Europėjinį Sąjūdį, 
bendradarbiavimas su Sovietų 
pavergtų tautų atstovais, Diep- 
holzo gimnazija, Lietuvos at
stovavimo užsieniuose praplėti-

mas, informacijos patobulini
mas, pilietybės bei pasų reika
lai ir t.t.

Savo suvažiavimo proga su
sirinkusieji sutarė su kitais tuo 
reikalu esančiais Londone Bal
tijos Valstybių diplomatais su
sitikti bendroj konferencijoj ir 
joje dalyvavo, aptardami lie
čiančius visas tris valstybes 
klausimus.

Jie su dėkingumu įvertino 
Didžiosios Britanijos. Ameri
kos Jungtinių Valstybių ir kitų 
vakarų kraštų palankumą, ro
domą Lietuvai jos sunkioje ko
voje už laisvę ir nepriklauso
mybę.

Lietuvos Ministeriai sveikina 
tautą okupuotame krašte ir vi
sus tuos, kurie aukojasi ir dir
ba Lietuvos laisvei atstatyti ir 
lietuvių dvasiai palaikyti. Jie 
taip pat pagarbiai mini visus 
tuos tautiečius, kurie Sovietų 
deportuoti į koncentracijos sto
vyklas kenčia už Lietuvą, įro
dydami tuo mūsų tautos valią 
nusikratyti svetimu jungu ir 
gyventi laisvai bei demokratiš
kai.

Pasitarimo dalyviai kreipia 
nuoširdaus sveikinimo žodžius 
į užsienio lietuvius ir jų organi
zacijas, kurios remia tautos 
siekimą atgauti laisvę ir dirba 
visuomeninį bei kultūros dar
bą. Jie tikisi, kad užsienio lie
tuviai, eidami tradiciniais ke
liais, kuriais tauta visados sun
kiomis valandomis vieningai 
žengė, ir dabar ras būdų su
tartinai bei darniai apjungti 
patriotinei veiklai visas savo 
jėgas, kaip to reikalauja grę
siantis Lietuvai pavojus.

Pagaliau, Lietuvos Ministe
riai, imdami dėmesin tarptauti
nės padėties plėtojimąsi, reiš
kia įsitikinimą, kad lietuvių 
tauta įvykdys savo teisę bei 
pasiryžimą atkurti Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybę.

ANGIAI IŠVARO SOVIETŲŲ
DIPLOMATĄ

Londonas. — Anglijos 
riausybė pareikalavo, kad 
vietų atstovybės sekretorius 
Kuznecovas savaitės laikotarpy 
išvyktų iš Anglijos. Anglų užs. 
reik, ministerijoj dirbusio ir 
Sovietam šnipinėjusio radijo 
žinių siuntėjo W. Marshall by
loj paaiškėjo, kad Marshall tas 
Marshalis praėjusią savaitę nu- 
žinias perduodavo Kuznecovui.

vy- 
So-

teistas penkerius metus kalėti, 
dauguma —jšskiriant, žinoma, 
komunistinę — tai sutiko su 
pasitenkinimu ir kai kuri net 
reiškia nuomonę, kad Eisenho- 
vveris turįs nemažų galimybių 
laimėti lapkričio mėn. rinki
mus. Europos spaudos nuomo
ne. Eisenhovverio laimėjimo at
veju Europa gali tikėtis ir to
linus stiprios JAV paramos.

Respublikonų rinkimų duo
menys su pasitenkinimu esą 
sutikti ir Jungtinėse Tautose. 
Tafto laimėjimo atveju Jungt. 
Tautos laukė jų atžvilgiu ma
žiau palankios JAV politikos. 
Kai kurie Jungt. Tautų dar
buotojai reiškė nuomonę, jog 
Tafto laimėjimas Jungt. Tau
toms būtų tikra katastrofa.

DEMOKRATAI PUOLA RES
PUBLIKONŲ PROGRAMĄ

Dėl respublikonų rinkimų 
programinės platformos jau 
pasisakė eilė vadovaujančių de
mokratų partijos atstovų.

Senat. H. H .Lehman, kuris 
palaiko A. Harrimano kandida
tūrą į prezidentus, pareiškė, 
jog Eisenhovveris atšaukia vis
ką, ką pats Europoje buvo pa
daręs. Respublikonai teikią 
pirmenybę Azijos reikalams, o 
tai vedą ne į taiką, bet į neiš
vengiamą karą. Pasisakė taip 
pat ir pats Harrimanas. Jis 
ypač pabrėžė, jog respublikonų 
priimta programa pažeidžianti 
darbininkų teises ir naikina lig 
šiolinius laimėjimus darbininkų 
organizavimosi bei derybų su 
darbdaviais laisvei apginti. Čia 
greičiausia Harrimanas turi 
galvoje respublikonų pasisaky
mą už Taft Hartley įstatymą. 
Eisenhowerio laimėjimas.

Oleum, ("*lif., uofttf* susidūrė ir užnidrirė du tanklaiviai. Katantrn- 
fo« metu try* avmenys žuvo ir trisdešimt buvo sužeHta.

Plieno ginče maža 
pažangos

Pittsburghas. — Streikuo
jančių plieno įmonių atstovai 
pareiškė, jog jie tebelaukia u- 
nijos atsakymo į paskutinįjį 
savo pasiūlymą. Tačiau dėl de
rybų laiko nėra susitarta ir de
rybose turintieji dalyvauti pra
monininkų atstovai yra išsi
skirstę namo.

Vis dėlto manoma, kad susi
tarimo galimybės esančios pa
didėjusios. Plieno kainų pakė
limas, atrodo, nebesudarys 
daugiau susitarimui kliūties, 
nes vyriausybė plieno firmoms 
pažadėjo, kad plieno kaina ga
li būti pakelta ligi 85 tonai. Di
delė dar susitarimui kliūtis te
bėra unijos reikalaujama “U- 
nion Shop’. Tai reiškia, kad 
visi tose įmonėse dirbantieji 
darbininkai būtinai privalėtų 
dalyvauti unijoje. įmonės su 
tuo nenori sutikti.

Streikas jau trunka 42 die
nas, ir per tą laiką gamybos su
mažėjimas vertinamas dviem 
miliardais dolerių, o be darbo 
yra likę 1,500,000 darbininkų.

NAUJI MIRTIES SPRENDI 
MAI < EKSLOVAKIJOJ

Praga. — Pragos radi jas pa
skelbė, .jog du kalnų pramonės 
inžinieriai pasmerkti mirtį. Jie 
vykdę darbo saboteais ir labai 
pakenkę gamybos plano vyk
dymui. Kiti septyni asmenys už 
tos pat rūšies nusikaltimus pa
smerkti nuo 3 ligi 25 metų ka 
lėti.

SMARKIAI PUOLĖ
Seulas. — Jungt. Tautų oro 

pajėgos Korėjoj*' vėl įvykdė di
delio masto puolimą, naikinda- 
mos karinius taikinius raudo
nųjų sostinėj Pyongyange. 
Nors dėl palriogėjusio oro vie 
toj numatytų 1400 skridimų 
buvo įvykdyti tik 1018. tačiau 
priešui padaryta dideles žalos, 
sunaikinant karinius fabrikus 
ir karo medžiagų sandelius. 
Puolamą vietovę gynė apie loo 
priešlėktuvinių pabūklų. kas 
aiškiai parodė, jog netiesą ko
munistai skelbė, tvirtindami, 
kad Pyongyange nesą jokių ka 
rinių taikinių. Vieno karinio 
fabriko sprogimas, kaip paste
bėjo Jungt. Tautų lakūnai, su 
krėtė visą apylinkę.

Jungt. Tautų oro pajėgos jau 
prieš savaitę išmėtė ant Pvon- 
gyango kų-elius. kuriuose civi
liniai gyventojai buvo įspėti, 
kad pasitrauktų iš čia. nes Py- 
ongyangas bus puolamas.

Taip pat pranešama, jog ga
limas dalykas, kad turės būti 
vėl puolamos elektros jėgainės

PYO.NGY AN(, \<
prie Jalu upės. Jungt. Tautų 
stebėtojai praneša. jog komuni
stai deda pastangas vėl bent 
dalinai atstatyti praėjusį mė 
nesį čia sunaikintas jėgaines, 
kati galėtų udiau dirbti fabri
kai. kuriems Jalu jėgainės tei 
kė elektros energiją. Tačiau 
atrodo. kad Jungt. Tautų kari
nė vadovybė pasiryžusi neleisti 
veikti toms {(riešo karinį pajė
gumą stiprinančioms įmo
nėms

NUO DE GAI I.LE ATSKILĘ 
KURIA SAVO PARTIJĄ

Paryžius. — Nuo de Gaulle 
partijos atskilę parlamento ir 
Valstybės Tarybos nariai nuta
rė įkurti naują politinį sambūrį 
ir pasivadino "Respublikoniš
kos Socialines Akcijos Neprų 
klausomoji Grupė.” Jie atskilo 
dėl de Gaulle reikalavimo, kad 
didesnės svarlnis balsavimuose 

laikytųsi jo nurodymų.

jiCMunos ŽINIOS
• Laimėjęs respublikonų nominaciją į prezidentus, gen. D 

Eisenhovveris pranešė gynybos sekr. E. Pace. kad pasitraukia iš 
JAV armijos.

• Italiją pasiekusiomis žiniomis. Rumunijoj prie Jugoslavijos 
sienos Sovietai sutelkę stiprius savo karinius dalinius.

• Dėl Sovietų agentų akyplėšiško žmonių vakarinėje Be iv: > 
dalyje grobimo Berlyne įvyko didelės demonstracijos Ban lę 
kelti triukšmą atėję komunistai buvo taip sumušti, kad tik poliei 
ja išgelbėjo jų gyvybę.

• Slapti pasitarimai Korėjos paliaubų deryltose tebetęsiami. 
Apie žymesnę pažangą nepranešama, tačiau pabrėžiama komu
nistų radijo didesnis santūrumas vakariečių itžvilgiu.

• Indiją pasiekusiomis žiniomis. Tiljete esančių komuni-d i nūs 
Kini jos dalinių tarpe siaunčianti rauplių epidemi ja. Epidemijai kilti 
padėję nepakankamas kiniečių kariuomenės aprūpinimas maistu 
ir jiems sunkiai pakeliamas atšiaurūs Tibeto klimatas.

• Aukšti JAV kariniai paregimai Tito prane-ė. jog ateinan 
čių dvylikos mėn. laikotarpy Jugoslavijai bus padidinta karinė 
JAV parama. Pabrėžiama, jog JAV pasitiki Tiro, kad ji< tikru 
yra pasiryžęs gintis nuo galimo S vietų puolimo.

• Japonų policija imasi priemonių užkirsti k ia neramumams, 
kurių laukiama liepos 15 d., kada .japonų komunistai minės savo 
partijos trejų metų veikimo sukaktį.

• Danų karinės įstaigos paskelbė. jog ties Danijos teritorija 
buvo pasirodę Sovietų lėktuvai.

• Prancūzų Maroke JAV karinės įstaigos jau baigė dvie ų su
planuotų aerodromų statybą. Kiti irys numatoma baigti ligi š;ų 
metų galo.
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Į SVEČIUS PAS MARŠ. ČUIKOVĄ
ėjo šveicaru korespondentas

Beriynieti.-. jei nori, gali lais
va* prieit; prie Vakarų karinė* 
admnistracijes ponu. Gali vaik
ščioti pro britų Kirkpatricko 
vilą Grunevvalde. :a .oiadoma, 
sustoti ir pasidairyti į jo S . 
Sargybinis prie du.ų yra dau
giau dekoracija, o ne angelas 
-argas. Monsieur Francois 
Poncet apsigy veii< - pas generu 
ią Granvalį NVakimannsiusb-. 
Jo vila prieinama liek pat kaip 
ir McCloy ai geli Hardy s Dah- 
leme Niekas tavęs nuo vartą 
nenuvys. jeigd tik nekliudai ju
dėjimo.

Jeigu jau šitie ponai. kapita 
lįstų atstovai. tokie nebaugštus 
ir prisileidžia, lai '-av.uinv su
prantama, kad draugas liaudie- 
atstovas Ouikmas turi Būt. \ .- 
šiem* liaudie- draugam.- va. 
tus atkėlęs.

Su tokiais apmąsty nūn- va 
rio šveicarų dienraščio kores
pondentas nuspieisdė pusida. 
ryti iš arčiau, kaip atrodo mar
šalo Cuikovu gyvenimą.-, o ga.. 
laimei šy ptelėjus, ir j; pakeliui 
pa mat y ti.

Iš Babelsbergo stoties 
jjėsčias nužygiavo ; Neui>ai*> 
bergą. kur y ra Sovietų centras. 
Sodybos aptvertos — pasakoja 
korespondentas — trijų metrų 
aukščio tvora. J.uvio plyšio joa* 
pasižiūrėti, kas dedas anapu.-. 
O anapus juk mažoji Maskva. 
Ten keli tūkstančiai Sovietą 
Tarnautojų su žmonomis ir vai
kais praleidžia diena.-. Ten. 
žinojau, yra maršalo Čuikovo 
pilis ant ežero kranto. Te: 
gen. Dengino vila. Reprezenta
ciniuose buv. Vokiečių Raudo
nojo Kryžiaus rūmuose 
dabar Sovietų karinis štabas. 
Dveji vartai tvoroje griežtai 
saugomi. Net lazda neapsigink
lavęs. pamažu artėjau į pir
muosius vartus. Penkiasde
šimt žingsnių nuo jų išgirdau: 
“Ei. tu čia eiti." Pažinojau 
vietų kareivių papročius, 
iš sykio užtaisė šautuvą 
griežčiau pakartojo: “Tu 
eiti". Na. tai jau pakliūsi į 
laimintuosius s<xius. —šm< 
teiėjo mintis. "Tu čia 
griežtojo įsakymas, ii 
daugiau sargybinių barškin 
mi ginklais Suktis 
per vėlu Tad artinaus! prie 
pirmojo saj gy bini > ii nen ia 
si jam paaiškinti. Bet ji- paeiti- 
po mane ir tiesiai pa- laidini: 
karininką, pridurdamas: “Tu 
įeiti per skylę, tu šnipas."

So- 
tad 

ir 
čia 
l»a- 
n»-

eiti"

ąsti ; sky ię-Po jo kapitonas 
kaliėjo la pačia kalba. Tik 
jis manę- rankomis neapdirbi 
nėjo. Atliko tai kojomis. Ženk
lai liko nugaroj.

Po trijų tardymų mane iščiu
pinėjo; turėjau net kojnes nu
siauti. Paskui jau kitas saigy- 
binis su užtaisytu šautuvu iš
varė jk-r Neubabeisbergą di- 
ilžiausiain vaikų nustebimui ir 
ilžiaiigsmui. “Tu bėgti", suko- 
mand ivo .-angy binis. Prie Mek- 
str ;sse baigėsi lenktynės, ir 
mane j»erdavė puskarininkiui. 
Tas nedaug jau teiravęsis nu
ginė mane , rūsį ir. draugiška: 
spyręs į užpakalį, pagreitino 
mano nusileidimą laiptais."

Ne visai buvo -magu. Vyru
kas. kuris buvo išsirengęs ap
žiūrėti maišalo sodų ir pabūti 
liaudies denioKratijos 
atsidūrė 
—V iH’.tl* »Sv

Sv ečio
keri- dviejų metrų ilgio. 1.90 
mėlių aukščio ir 90 cm pločio, 
apie 60 cm to pločio buvo skir
ta guoliui. Landynė buvo be 
lango ir !*• jokio, kitos šviesos. 
Galėjau gyventi palaimintoje 
tamsoj ir nežinojime. Bunkeris 
buvo drėgnas ir n< maloniai šal- 
t MS \ 
kai.

artumoj.
kalėjime. Vadinas.’ 
pa.- maršalą, 
kambarys buvo bun-

būvu; apsivilkęs vasariš- 
tad padi ' :ėt: buvo progos 

j»er 20 dienų ir 19 naktų Jo- 
kios antklodės neturėjau Rei
kia pripažinti, kad maršalas 
savo nelaisvam svečiui valgyt 
skyrė užtenkam,.; Bet -argyba 
vieną syk; per i ieną sakėsi už
mirštanti pairr.-i man maisto, 
tad ir man vieną sykį per die
ną vaišės išknisdavo. Prie val
gymo jokių įrankių 
ko doroti- pirštais, 
nti neplautais Bet 
buvo matyti, kaip

Nebuvo dienos be tardymo. 
“Tu ateit; kaip šnipas", piela- 
vo mane majoras, kai aš kelias
dešimt karti; tai buvau panei
gęs. Jis liūdo, kad aš toks už
sispyręs ir prie tokių savaime 
aiškiu dalykų neprisipažįstu. 
.Jis—kaip kultūringas žmogus 
— manęs nemušė. Jis tik. užsi
ėmęs mano dokumentų žiūrinė- 
jimu. nematydavo, kaip dirbo

nebuvo.Te- 
per 20 die
ta msoj ne- 
jie atrodo.

Hresūleiit W ilso u laivu i San Erain-isco atvyko |>as savo naujus 
tėvus It» m. korėjietis jaunuolis Kini Voon Jootųj. Jis Korėjoj buvo 
susibičiuliavęs su JAV kulkosvaidininku V. Beauehanrp. kuris {laraiė 
savo tėvams, kati, jei su juo kas atsitiktų fronte, jie paimtu Kimu i 
JAV ir priglaustu savo namuose. Sūnui fronte žuvus, tėvai išpildė jo 
prašymu ir Kiniu parsigabeno i JAV.

jo vertėjo rankos ir kojos. Po 
tardymų vėl grąžindavo mane 
į kalėjimo di-ėgmę.

Per valandą kalėjimo duris 
atidarydavo sargyba mažiau
sia sykį, o naktį po du ir tris 
sykiu.- įsitikindavo savo akimis 
iš eilės puskarininkis, leitenan 
ta-, kapitonas ir net kartais ma
jorus. kad aš pro mūro sienas 
niekur nedingau, patenkinti ėjo 
atgal.

Vieną naktį durys vėl staiga 
atsidarė. Kas dabar bus? — 
šmėkštelėjo nervinanti mintis 
kaip kiekvieną kartą, kada iš
vesdavo. šiuo kartu puskari
ninkis metė man ant guolio 
mano daiktus, kuriuos man bu
vo atėmę, ir įsakė: “Išeiti tu.” 
Nespėjęs atgautus daiktelius 
nė į kišenius sukišti nei batų 
užsirišti, ėjau pirma sargybinio 
per tamsumoj paskendusią ma
žąją Maskvą. Bet sargybinis 
buvo neginkluotas. Tai grąžino 
man viltis. Per visą koloniją 
priėjom prie vartų tvoroje. Iš
siaiškinus su sargyba, vartai 
atsidarė, ir palydovas šūktelė
jo: “Ei. tu bėgti” ir spyriu pa
greitino mano išėjimą pro var
tus į naktį ir į laisvę.

Nespėjau nė padėkoti 
viešnagę ir už pamokymą.

DABAR JIE PRIEINAMI IR
DIDŽIAISIAM NETIKĖLIU

darbo komisijos su- 
jarodymus ir doku- 
T a r p .jų t ū k-

"1 he Neu York Tir.ies” lie
jos 7 d. vedamajame anais žo- 

atsiliepė apie JTO priver
čiamojo 
rinktus 
mentus.
s t a n č i t i 1 i u d i n i n kų; 
A m e r i k i e t i s sako, kad 
K o t s c h n i g s a k o. kad 
visa la medžiaga parodo, jog 
S .virtu Sąjungoje yra vergija 
tokio laip-nio. kokis nėra pa- 
ž,'lan..i' žmonijos istorijoje.

M-K/iUni-ti* D iu:- >' 'an Di< Ko. n.«iu laiveliu
nuplauki, j f atalin* -a a Ta/izu z- V naMi a,.v.rf«

« , , . . rTnv K isa* HhI*’ turtas. uiai*-kettiri* karti** »r i tris kariu
b.ta. ir -V.tka- -a-v— •"

„„K.ja- Sr,*r. atgal .r parišk. , t»k.a- kelione nebeliek

-Rojus” Lenkijoj
Kai 1939 m. rusai užėmė 

Vilnių ir iš jo išvežė į Kazach
staną keliolika lenkų šeimų, 
viena šeima 1940 m. rudenį iš 
Kazachstano rašė: Jei čia kąs 
turėtų siuvamą mašiną, tai iš 
jos galėtų labai gerai pragy 
v cnt i. nieko nedirbdamas, o jei 
kas .urėtų blynams kepti kep
tuvę. tai taip pat neblogai gy
ventų.” Mes tuomet tikėjome ir 
netikėjome. Bet kai 1941 m. 
pavasarį tame pačiame Vilniu
je jau pritiūko adatų ir jas tu
rėjome pasigaminti patys iš 
vielos .tuomet anam laiškui ti
kėjome. Visko pradėjo truk, i 
palaipsniui pagal Sovietų pla
ną.

Dabar yra gautas laiškas iš 
Lenkijos ir jame prašoma at
siųsti paprastas žirkles, nes Lo
dzėje jų nebegalima gauti. Va
dinasi, jau ir tą, beveik di
džiausią Lenkijos pramonės 
miestą pasiekė Sovietų “ro
jus.”

Kedoniškis

PRANCŪZAI APIE PABALTIJO 
TEISINĘ PADĖTĮ

Remkite biznierius, kurie skelbiasi 
“Darbininke”

Paskutiniame “Revue Parle- 
mer.taire” numeryje žinomas 
lietuvių bičiulis Henry de 
Chambon iškelia reikšmę auk
ščiausios Prancūzijos juridinės 
instancijos Kasacijos Teismo

sukako metai laiko, 
prasidėjo pasikalbėji- 
paliaubp. Dabar mi-

Ten vergai — sako laikraš
tis — kasa kanalus, negyvena
mojoj šiaurėj kerta miškus. į- 
vairiuose rajonuose kasa ang
lis ir įjungti į kitokį ūkinį iš
naudojimą. Daugiausia tai ne 
kriminaliniai nusikaltėliai, bet 
politiniai kaliniai, kurie išnau
dojami. kol jie gali išpildyti 
normas, o paskui gali mirti. 
JTO komisija dar nebaigusi 
darbo, bet jau dabar jai tiek 
neginčijamai aišku, kad ir ga
lutinos išvados neabejotinos.

Taip rašo “The Nevv York 
Times" liepos mėn.. o prieš 
pusmetį gruodžio mėn. JTO se
sijos metu Paryžiuje .JAV at
stovas Mrs. Rooseveltienė bu
vo tvirtinusi, kad nesą jokių 
įrodymų, jog Sovietų Sąjungoj 
praktikuojamas priverčiamas 
darbas... Ar šitas skeptikas, 
kaip tuos netikinčius vadina 
laikraštis, taip pat patikės.’

Tas pats laikraštis laiškų 
skyriuje deda iš Pittsburgho 
Gezą B. Grosschmid parašytą 
raštą apie Sovietų vykdomą 

.Jis primena, kad 
nurodymai eina iš 

ir nurodo slaptus

genocidą, 
genocido 
Maskvos.
NKVD raštus, kurie 1941 m
pateko į Lietuvos partizanų 
rankas Kaune. Šiauliuose. Aly
tuje Toliau sumini konkrečius 
skaičius, kiek iš kurio krašto 
deportuota ar nužudyta. Iš Es
tijos 1940 41 m. deportuota į 
Rusiją 67/(00: iki 1949 papil
domai dar 200.000: iš Latvijos 
1940-41 m. 38.000. o nuo karo 
pabaigos dar 3OO.(XX): Lietu
voje 1940-11 m. nužudyta 12,- 
500 ir išvežta 34.000: nuo 1911

Liepos 10 d. 
kaip Korėjoj 
mai dėl karo
tome tu ištisus metus vykusių de
rybų vaisius — bylu, kuriose užra- 
šy tas kiekvienas 
sakytas žodis, 
matoma rietuvė, 
rų.

deryhu metu pa
jau susidarė čia 
sverianti 5#o »va

iki 1950 m. dar 500.000. Iš 
Lenkijos 1940 m. išvežta į Ru
siją 1,200.000; apie 500.000 da
bar yra politinių kalinių; apie 
50.000 laikoma Silezijos kasyk
lose. Iš Cechoslovakijos išvežta 
j Rusiją apie 200.000; vidaus 
verčiamuose darbuose apie 
600.000; iš Rumunijos išvežta j 
Rusiją 1944-51 m 300 000. Bul
garijoje nužudyta 80.000. su 
1951 m. buvo skirta vidaus 
priverčiamiesiem darbam 700.- 
000. iš jų apie 60.000 kasyk
lom. Albanijoj nužudė 3.000, 
14.000 yra kalėjimuose. 20.- 
000 vidaus priv. darbuose. Ven
grų karo belaisvių 200.000 iš
siųstas į Rusiją, papildomai 
dar išsiųsta 70.000 politinių ka
linių. 110.000 vidaus priv. dar
buose: apie 80.000 kalinių 
komi 20 koncentracijos 
vykių.

praėjusių metų gruodžio mėn. 
padaryto sprendimo vienos 
Prancūzijoje gyvenančios Lat
vijos pilietės byloje. Straipsnio 
autorius, pabrėždamas, kad 
Prancūzijos Kasacijos Teismas 
minėtoje byloje pripažino ga
liojančiomis visas tarp Prancū
zijos ir nepriklausomos Latvi
jos padarytas sutartis, daro to
kias išvadas:

I. Tas, kas buvo pritaikyta 
Latvijos valstybei ir jos pilie
čiams. turi būti taikoma taip 
pat ir kitoms dviems Pabaltijo 
valstybėms: Estijai ir Lietu
vai.

II. Tad yra nuoseklu saky
ti, kad:

a) Pabaltijo Valstybės egzis
tuoja tol, kol taikos sutartimi 
nebus nuspręsta jų Ūkimas;

b) Kad .jokiu tarptautiniu 
aktu nėra panaikintas Pabalti
jo Valstybių pripažinimas:

c) Kad jokia sutartimi nėra 
patvirtintas Pabaltijo Valsty
bių drauge su jų teisėmis ir jų 
įsipareigojimais pranykimas;
III. Kad principiškai galioja vi

sos tarp Prancūzijos ir Pabalti
jo Valstybių sudarytos sutar
tys.

IV. Kad visi Prancūzijoj gy
veną estai, latviai ir lietuviai, 
kurie nėra įsigiję kurios nors 
kitos pilietybės, turi būti laiko
mi pilnateisiais jų valstybių pi
liečiais.

Pabaltijo Valstybių įjungi
mas į Sovietų Sąjungą — to
liau sako Henry de Chambon— 
neturi jokios juridinės vertės 
nė tarptautinės nė konstituci
nės teisės atžvilgiu. Kitaip ta
riant, Pabaltijo Valstybių įjun
gimas į Sovietų Sąjungą gali t 
būti laikomas tik laikina oku
pacija be jokio titulo, tik kaip 
faktas negalįs duoti jokių ga | 
liojančių .juridinių pasėkų, t. 
y. ne tik kaip smerktinas veik
smas, bet taip pat kaip tautų
teisę atmestinas nusikaltimas. $

Pabaltijos Valstybės — pa
brėžia autorius,— tarptautinės e 
teisės plotmėje egzistuoja ir to
liau. nes teisė nuspręsti, ar 
valstybė egzistuoja ar ne, pri
klauso Valstybių bendruome
nei. kuri taip pat sprendžia 
naujos valstybės pripažinimo 
klausimą.

Pabaltijo Valstybių okupaci
ja ir jų faktiškas įjungimas j 
Sovietų Sąjungą — rašo toliau 
Henry de Chambon — neturi 
jokio juridinio pagrindo, t. y. 
turi būti laikomas neteisėtu ir 
tarsi neįvykusiu...

Suminėjęs JAV ir Didžiosios 
Britanijos pastovų nusistatymą 
Pabaltijo Valstybių atžvilgiu, 
autorius straipsnį baigia šiais 
žodžiais "Aukščiausias Prancū
zijos juridinis autoritetas pa
reiškė. kad Pabaltijo Valstybės 
•tarptautinės teisės atžvilgiu ir 
toliau tebeegzistuoja.
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? New Htun|»hir«** Fineet
t

%
•
•
•
• BLRGESS

| DELICATESSEN •
• MOTORS, Ine.

! RESTAURANT • 
f •

KARSTA PASTRAM1
*
* Garantuoti nauji ir

I specialiai paruošta • naudoti automobiliai, pil-
i Kalami, Jautiena —

• nas pataisymas, karosėli-
Z sumuštiniai.

* jos taisymas, remontas ir
• • dažymas

Viskas išsineštinai •
•

• • 443 Daniel Webster
Z 368 CHESTNUT ST. •

Z Manchester, N. H. * Highway•
Tel. 31142 Z

i............................ :
1 "

Rogers Bridge St. ii F. DUCLOS
Texaco Station ii ; AUTO SHOP :

Automobilių ■ Karoserijos ir mašinos
plovimas 1 sparnų pataisymas, auto-

mobilių ir sunkvežimių da-
Marfak alyva, Hydromatic : žymas; perkami ir parduo- 1

ir Dynaflou I darni naudoti automobiliai :
patarnavimas ’ :;

■; 243 WILU)W ST.
93 BRIDGE ST. Maachester, N. H.

Manchester, N. H.
■

Tel. 3-9500 ■

R ANDS
i Guli Service H Ę N R Y* S

j AUTO RODY
AUTOMOBILIU
PLOVIMĄ S KAROSERIJOS

Dynaflovv aptarnavimas, I IR MASINU
automobilių įvairūs i

priedai j sparnų pataisymai.
Gulf No-nox gazolinas i

i
Automobilių dažymas

Cor. Bridge and i
i 98 Queen City Avė.

Chestnut Sts. Manchester, N. H.
MANCHESTER. 'N. H. Tel. 3-2693

Tel. 3-9240
Į

I
*

t
* 

t

W B ros

Garsiųjų
DEŠRELIU

gamintojai

124-126 Clevebuid St., 
Maacheeter, N. II.

Tel. 3-4742

S U L L Y’ S
Super Markei

Žinomų lūšių
MĖSA, VAISIAI

IR DARŽOVĖS

lai-
sto-

tieAutorius primena, kad 
reiškiniai priešinasi Genocido 
konvencijai, kurią jau 32 vals
tybės yra patvirtinusios. Reiš
kia viltį, kad JTO. kuri savo 
veikimą remia moralės princi
pais. nevengs moralinio įsipa
reigojimo pavartoti visas prie
mones. kad būtų sustabdytas* 
genocidas gp’ežinės 'iž
dą n gos.

t 
t 
L

Alus ir Ai?

432 SO. MAIN ST. 
Manchester, N. H.

Tel. 5-9331

Romeo V.
Chagnon Jn<

A

Griovimas ir 
namų statyba

Statybinė medžiaga 
ir plytos

m o s k e a g Y ar 
N. Turner St.
Pristatymas
TeL 3-0193 

MANCHESTER. N. H.

d

Roger H.
C h a g n <> n

ŽOLYNU 
planavimas, paruošimas 

apsodinimas
Didelis tulpių ir kt. gėlių 

pasirinkimas. Dabar 
pats laikas pasodinti.

865 SECOND ST. 
Manchester, N. H.

Tel. 2-6022

i
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I
I 
$
I
* 

t 
t
I 
i i
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I

RAY’S MARKET
SVIEŽI VAISIAI.

ĮVAIRŪS RIEŠUTAI.
MĖSA. ALUS ir ALE

Pristatymas j namus

106 S. HALL ST. 
Manchester, N. H.

Tel 3-1942

EDDIE’S GRILL
Mūsų specialybė —

SKUBOS PIETŪS

dešrelės - bifštekai su pipi
rais, įvairūs sumuštiniai, 

alus ir ale iš statinių.

Atdara nuo 9 vai. ryto 
iki 2 vai. popiet

16 BRIDGE ST.
Manchester, N. H.
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Straipsnius Ir korespondencijas redakciją taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasirą
žyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turinį 
ir kalbą redakcija neatsako.

ELEMENTORIAUS TAKU
PASAKOJA, kitados Kauno kavinėje vienas svečias, ištuš

tinęs kavą, stumtelėjęs tuščią puoduką ir atsilošęs patogiam 
krėsle, sielvartingai numykė: “Aha...” Jo stalo bičiulis, sukišęs 
pirštus j savo gražiai prilaižytus plaukus, o akimis sekdamas ci
garetės dūmų taką, pridūrė: “Taigi... taip... taip.” Trečiasis ben
dras anųdviejų prasmingais pareiškimais susinervino ir, taręs 
“Nustokit pagaliau jūs politikavę”, pakilo nuo stalo.

Prieš politikavimą jau kyla nepasitenkinimas ir emigracinėje 
visuomenėje. Ne prieš rūpinimąsi Lietuvos vadavimu, Lietuvos 
ir lietuvių vardo garsinimu, sudarymu galimybių tam ir kitam 
lietuviui geriau atsistoti ant kojų. Ne. Bet prieš zyzimą, kritika
vimą, prieš dialektinį žaidimą titulais kaip figūromis^ šachmatų 
lentoje, prieš ateities pilių statymą iš aptriušusių popierėlių. 
Tai pasisakymas prieš tai, kas yra reiškiniai emigracinio vėžio, 
naikinančio lietuvybę.

Minėjom pereitam nr. “Aidų” raginimą “neparduoti dūšios” 
politikai, o pirmiausia atiduoti ją visų mūsų likimo rūpesčiui — 
kaip lietuviams išlikti emigracijoje lietuviais.

Girdėjom taurų patriotą, kuris atsidūsta: “Mes dar išlaiky- 
sim, o toliau tesižinai...” Matėm patriotą, suvargusį kovoje dėl 
lietuvybės, net pro savo duris neįsileiduį kitokios kalbos kaip tik 
gimtoji. Bet jautėm taip pat jo tragediją, kada jis, apsikasęs py
limu nuo svetimybių bangos, neprisileido ir tos bangos, su kuria 
ėjo lietuvybę gaiviną stipriną nauji kultūriniai reiškiniai.

Kad akys nuo pasyvaus paspriešinimo svetimybėms krypsta 
į dinaminį kultūrinės veiklos organizavimą, reikia teigiamai ver
tinti. Dar geriau, jei tai masinis reiškinys. O tai liudija suvažia
vimų rezoliucijos už susirūpinimą lietuvišku švietimu, mokyklom, 
knygom, jaunimo išlaikymu.

Bet neužtenka pritarti. Svarbiau patiems vykdyti nors ir 
mažus, bet konkrečius sumanymus dabar. Kaip vieną tok; čia 
pabrėžiam iš LRKSA seimo nutarimų:

Suvažiavimas prašo 'Vykdomąjį Ta
rybą kartu su kultūros institutu atspausdinti šias knygas: Lie
tuvos geografiją, Lietuvos istoriją ir paveiksluotą elementorių. 
Tos knygos bus labai naudingos JAV gimusiam ir iš tremties 
atvykusiam lietuviškajam jaunimui.”

Draudimo, šalpos organizacija paskyrė lėšų knygoms! Tai 
pažymėtina. Lig šiol buvo žinomas kaip vienas iš nedaugelio 
asmeninių mecenatų prel. P. Juras. Argentinoj atskiri rėmėjai 
išleidžia “Laiko” nr. Dabar prisideda daugiatūkstantinė organi
zacija. Reikia norėti, kad jos graži pradžia duotų kryptį ir ki
tiems. Juk yra verslinių organizacijų, kuriomis didžiuojamės 
jau vien dėl to, kad jos lietuvių rankose. Jos savo pelno dalį ga
lėtų skirti knygai, laikraščiui, mokyklai paremti. įprasmindamos 
savo buvimą ir mūsų pasididžiavimą jomis.

Tai būtų pradžia kultūrinio sąjūdžio, išganingo Lietuvai.

VLADAS RAMOJUS

PASKUTINĖ DIENA 
TĖVIŠKĖJE
Iš ruošiamos atsiminimų knygos

(tęsinys iš praeito nr.)

Po vienuolikos atsidaro Atšv: 
bažnytkaimio laido skalė: — 
Miestelin atvažiuoja rusai. Su- 
dievu! Išeinu! Nebeskambinkit! 
Tarp mūsų ir Atšv. bažnytkai
mio 9 km. Neramu. Pranešu 
štabui žinią.

— Sujunk mus su Bž. cent
rine ir palik paštą!

— Vykdau! ------ atkertu ir.
palikęs tuščius pašto namus, 
grįžtu į ši abą.

Diena graži ir karšta. Dan
guje nė vieno debesėlio, tik 
lygus mėlynas šilkas. Du balti 
bažnyčios bokštai spindi saulė
je. aplink medeliai ir namai pa
togiai ilsis saulės atokaitoje. 
Gatvė užtvenkta didelės kolo
nos. Tai zarasiškiai paliek i 
mus. Jie apsisprendė, kad pla
nuotas pasipriešinimas šitose 
lygumose betikslis, ir iškeliau
ja į Žemaitiją.

Išvykus zarasiškiams ir kar
tu perpus sumažėjos jėgai, šta
be matyti nepasitenkinimo ir

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama_________$5.00
Brooklyn, N. Y. _................._. $5.50
Pusei metų ..................  $3.00
Užsienyje _______ __ _____ $5.50

pakrikimo žymių. Ar beapsi
moka drpsti priešintis.’ Kapito
nas bando susirišti su lietuvių 
komendantu Bž. mieste, kurio 
įsakymu jis paskirtas rytinės 
apskrities dalies kariniu virši
ninku ir kuriam laikinai paves
ta vadovaut ten esantiems ap
saugos būriams. Bet komen
danto ir lietuviškos komendan
tūros nebėra... Su pogrindžio 
centrais ryšis jau senokai nu
trukęs.

— Kaip pasielgti? — sunkus 
klausimas gula kapitoną (1947 
m. kapitonas dar buvo aukšto
se pareigose pas aukštaičių 
partizanus). Gi priešas, nesu
tikdamas jokio pasipriešinimo, 
be šūvio eina pirmyn. Kur tie 
iškilmingi pažadai, kad, kai 
bolševikai priartės prie Lietu
vos sienų, mes visi iki vieno 
ginsimės. Tiesa, gynėsi kiek u- 
teniškiai, kovojo anykštėnai 
šventosios krantuose, išsisėmusį 
ir pavargusį priešą stabdė ši
moniškiai plačiosios Šimonių 
girios masyve. Jie keletai die
nų bolševikų slinkimą sustab

Raide nuvede į akligatvį
Dėl Dr. A. Anyso išvadžiojimy VLIKo klausiniu

“Dirvos” 25 ir 26 nr. Dr. A. 
Anysas grįžta prie Vliko teisi
nės padėties, kaip prieš kiek 
laiko buvo rašęs apie “diploma
tijos šefo teisinę padėtį”. Ta
čiau autorius iš “teisinės padė
ties” nuolat klaidžioja, kaip ir 
pirmajam straipsny, į Vliko 
“politinę padėtį”, Vliko vidaus 
orgainzacijos reikalus ir imasi 
politinės propagandos. Straips
nio propagandinis pobūdis pri
mena du totalistinės propagan
dos išpopuliarintus pavidalus: 
sovietinį, kuris remiasi faktų 
sugalvojimu, pramanymų, iš
kreipimu, ir nacinį talentin
giausiai vartotą Goebbelso, ku
ris duodavo faktus teisingus, 
beta jiems skirdavo savus par
tijai priimtinus aišikinmus. A- 
nysas lengva širdimi faktus 
iškraipo arba juos aiškina taip, 
kad jie atitiktų jo norimai įro
dyti minčiai. Tuose aiškinimuo
se autoriaus pareikštas mintis 
galima gerbti, bet negalima 
gerbti jo nesiskaitymo su tie
sa.

Štai netiesą kalbėjo Anysas 
sakydamas: “Vliko bandymai 
sueiti į kontaktą su savo būsti
nės vyriausybe nepasisekė, nes 
Vakarų Vokieti os vyriausy
bės organai nepriėmė Vliko at
stovų.”

Netiesą kalbėjo ir šiais žo- 
džais: “Neoficialiai buvo girdė
ti, kad p. Brazaitis, p. Prapuo
lenio ir Griniaus lemiamas, e- 
sąs nusistatęs prieš bet kokį 
susitarimą” (su Lozoraičiu. 
“D.”)

Netiesa, kad “Vlikas kartu T
su Vykdomąja Taryba save 
skaito (laiko. “D.”) egziline 
vyriausybe ir kaip tokia jis rei
kalaująs is Nepriklausomos 
Lietuvos užsilikusių valstybės 
pareigūnų paklusnumo jo parė
dymams. pav. iš pasiuntinių ir 
konsulų.”

Autorius berods nurodo, kad 
pastarąjį teigimą esąs tvirti
nęs prof. Kaminskas. Tačiau 
pats teigimas yra netiesa, ir 
jeigu kyla klausimas, ar netie
są skelbė prof. Kaminskas ar 
p. Anysas. tai greičiau galima 
bus patikėti, kad p. Anysas su 
Kaminsko žodžiais bus pasiel
gęs taip pat laisvai, kaip jis el
giasi ir su kitais faktais, štai 
kad ir naujas jo tvirtinimas, 

kuriame tiesa sugrūdama į iš

dė. O mes, anų priedangoj bū
dami, kartu su mūsuosna ap
sistojusiais rytų Lietuvos vy
rais’ planavom, ryžomės sekti 
anų brolių pavyzdžiu. Bet — 
kai tiesiog jau padvelkė ugnis, 
lūžtam ir bijomės...

Vėl esu pasiunčiamas ryšio 
reikalu. Slinkdamas pakluonė
mis, susiduriu su poetu Vincu 
Stoniu, berymančiu savo tevis 
kės sode tarp saulės ir žalu
mos.

— Ar dar toli? — klausia jis 
mudviem susidūrus.

— Už devynių kilometrų, 
kunige. — atsakau ir pastebiu 
liūdesio šešėlius, staiga įsime
tusius nuolatos besišypsančiam 
kunigo ir poeto veidan.

Taip, juk už 9 km. tie, kurie 
raus tikėjimą iš žmonių šir
džių. persekios, kankins kuni
gus ir tikinčiuosius, uždarinės 
bažnyčias.

— Aš pasilieku, pasitikėda
mas Viešpaties valia, — taria 
kunigas. Aš nueinu mąstyda
mas, kada gi vėl gražių daine
lių daug firdėsim tyliuoju va
saros laiku?.. (Poetas kun. K. 
Žitkus - Vincas Stonis mirė bol
ševikų Lietuvoje).

Popietis. Jau po keturių. 
Atšv. ir Slm. vieškeliai nuo
latos žvalgomi. Tose kryptyse 
bolševikai arčiausia, nors šūvių 
negirdėt. Parbėgu į namus, pa
siimu dviratį ir rožančių. Ten 
tuščia ir klaiku. Tik sode tiek 
daug prinokusių serbentų ir 
darže, tiesiose ir Išravėtose e-

anksto pagamintus rėmus: 
“Posėdyje dalyvavo iš krikščio
nių demokratų grupės pusės p. 
Krupavičius, Brazaitis, Karve
lis, Grinius ir Prapuolenis, o iš 
kitos pusės: p. Norkaitis, Sko- 
rubskis, Miglinas. Tytis, Šidiš
kis ir Brakas”... Politinio susi- 
organizavimo tiesa autoriui pa
prasta: jam yra tik krikščionys 
demokratai ir "kita pusė” (gal 
antikrikščionys ir antidemok- 
ratai?); tarp pastarųjų įsprau
stas net ir Brakas, o mes vis 
galvojom, kad Brakas M. Lie
tuvai atstovauja.

Tai tik keli pavyzdžiai. Sun
ku patikėti, kad autorius neži
notų, kaip iš tikrųjų buvo ir y-

Atlikęs myliu kelionę po Europą ir Pietų Ameriką. Valsty
bės Departamento sekr. D. Aehesonas grįžo j tVashingtoną. National 
aerodrome jį pasitiko prez. H. S. Trumanas. Kalbėdamas apie savo lan
kymąsi Brazilijoje. Aehesonas pareiškė, jog dar niekad JAV ir Brazili
ja nebuvo tokiuose glaudžiuose santykiuose, kaip dabar.

ra. Jam gi žinomos net atskirų 
asmenų frazės iš Vliko posė
džių, nors posėdžiai nėra vieši. 
Tad _uo labiau turėjo būti jam 
pristatyti visiuiokumentai raš
tu. O iš tų dokumentų jis ga
lėjo matyti, kad jis skelbia ne
tiesą. Bet jeigu jis taip laisvai 
elgiasi su faktais, žinodamas, 
kad liečia ne daiktus, bet asme
nis ir asmenų grupes: žinoda
mas tai pat, kad neteisingu in
formavimu labiau kiršinama 
visuomenė, tai toks elgesys tik 
nušviečia autoriaus intencijas. 
Tenka stebėtis, kad taip elgiasi 
žmogus, papuoštas laipsniu 
mokslo, kurio tiesioginis tikslas 
yra tiesa.

žiose šviečia motinos kruopštus 
darbas ir triūsas. — Kas besi
naudos to darbo vaisiais? — 
skaudus slogutis užgula širdį, 
uždarant gimtojo kiemo var
tus.

Mūsiškės užtvaros priekyje 
miestelio retinamos. Tik reti 
žvalgybos poštai apsikasę budi- 
Rinkoje stovi paruoštos gur
guolės, dviračiai, ir būriuojasi 
vyrai, laukdami įsakymų. Ne
didelė dalis a'sisveikina ir pa
traukia į apylinkės miškus. Su 
artimaisiais bendraminčiais 
draugais sprendžiame, kur dė
tis. Kp. sužeistieji evakuojami. 
Štabo sanitarinis punktas laiki
nai perkeliamas į sodžių vaka
ruose.

— Jūs drąsūs vyrai, — krei
piasi vienas iš karininkų į mū
sų skyrių — Šiam uždaviniui 
drąsių ir reikia.

— Mes drąsūs, — atsakome, 
nors ne vienam ir kinkos dre
ba.

Dar keliolika minučių ir, 
vykdydami naują, baugų ir pa
vojingą uždavinį, dvylika vyrų 
dviračias išvykstam į č. aukš
tumą, esančią pusiaukelėje 
tarp priešo ir miestelio. Ten 
turime sekti 'artėjančius priešo 
•žvalgus. Mūsų ginklai menki. 
Č. aukštuma jau 1943 m. nu- 
šlakstyta dviejų partizanų 
krauju: vienas žuvo nuo raudo
nųjų pasalų kulkos, antras bu
vo smarkiai sužeistas ir liko in
validu. Šiurpas krečia, vyks
tant į tą salą, gulinčią milžino

• •
Faktų aškinime, savo straip

snyje apie “diplomatijos šefo 
teisinę padėtį” Anysas buvo 
sutelkęs visa, kas diplomatijos 
šefą iškelia. Apie Vliką su
traukia visa, kas pastarąjį su- 
juodintų. Pirmiausia Vlikas e- 
sąs be jokios teisinės galios, 
niekeno nepripažintas; antra, 
jK tesąs tik privačių asmenų 
susibūrimas ir priklauso nuo e- 
migrantinės visuomenės valios: 
trečia, jis įrodė savo neveiklu
mą ir reikalingas perorgani
zuoti, ir tegul diplomatijos še
fas jam padeda.

Vargiai prasminga ieškoti

bendro nusistatymo autoriaus 
suminėtais klausimais. Bet tik
slinga painformuoti autoriaus 
pažiūras, o šalimais ir mūsų 
nusistatymus tais klausmais.

1. Vlikas, kas tas Vlikas? 
Partfų ir rezistencijos organi
zacijų padaras. Jų vaidu “vei
kią asmens nepaeina (gal nėra 
kilę? “D ”) iš kokių neseniai į- 
vykusių rinkimų, kuriuose rin
kėjai jiems būtų davę politinį 
mandatą, bet be išimties yra 
laisvai susirinkę asmens, pasi
statę partijų priešakyje ir ta
riamai kalba tų partijų var
du.” Be to. jos visos buvo už
darytos ir neveikė, išskyrus 
vienus tautininkus. “Dar ma-

pašonėje. Bet tveriantis apylin
kės apsaugos būriui, mes atė
jome ir įstojom, pasižadėję 
vykdyti visus įsakymus, pa
klusti drausmei ir vadams. Ne
įvykdymas pirmųjų įsakymų, 
mestų nepasitikėjimo šešėlį a- 
teičiai.

Č. aukštumoje išbūnam iki 
saulėleidžio, kol sužinom, kad 
Slm. bažnytkaimy bolševikai 
ilsisi, o nuo Atšv. prasiveržė 
jau mūsų užnugarin. Temstant 
be kraujo spėjome prasilaužti 
miestelin. Priešais miestelį mū
sų sargybų nebėra... Ir mieste
lis tuščias, mūsų palikti draugai 
pabėgę... Vis gilyn į sutemas 
brendą miestelio sodai, ir na
mai baugūs, paslaptingi. Iš 
vieno skersgatvio staiga mus 
aplieja kulkomis.

— Išdavė! — nusikeikiu ir 
nežinau — bėgti, melstis ar 
šaudyti.

Nuo kapinių atsiliepia kulko
svaidis. šviečiamos kulkos 
skrieja virš medžių tamsių vir
šūnių.

— Ten turėtų šaudyt: mū
siškiai, — nusprendžiam šven
toriaus mūro sienos priedango
je ir leidžiamės kapiniu link. 
Pralekiu pro namus. Jsis'ipę 
sutemų patalan, aukšto gluos
nio prieglobstyje jie atrodo 
ramūs ir besiilsį. Dar norėtus 
užlėkti, pasiimti kai kurių at
mintinų suvenyrų, bet jau per 
vėlu... Miestely .jau raud par
tizanai. 

žiau yra apčiuopiamos rezisten
cinės grupės, kurios gimimo 
datą išvedė iš okupacijos laikų. 
Apie jas bendrai nėra jokių da
vinių, iš kurių būtų galima 
spręst, kokios gyventojų ma
sės jas dabar remia.”

Taigi autorius nesuranda gy
venime vietos partijoms, gal 
dar vienus tautininkus patei
sintų. Pagal raidę partijos ne
turėjo būti gyvos, o tie, kurie 
partijų vardu kalba, tie tik "ta
riamai” kalba, vadinas, tie yra 
tik fikcijos.. Tokis samprotavi
mas primena mokytą Voltai- 
reo daktarą, kuris apžiūrėjo 
paciento votį ir nusprendė: li
ga mirtina: bet po kelių dienų 
votis pratruko, pacientas pa
sveiko. o mokytas daktaras pa
rašė veikalą ir įrodė, kad pa
cientas neturėjo pasveikti.

2. Apie rezistencines orga
nizacijas autorius neturįs davi
nių. Atsitinka, kad mokslo dak
tarai su akiniais ieško ir ne
randa. Bet tauta, kuri rezista- 
vo vokiečių okupacijai, rado 
užtenkamai davinių pasitikėti 
tomis rezistencijos organizaci
jomis. kai jos paskelbė boikotą 
SS legionui. Jomsi tauta pasi
tikėjo gal dė to. kad žiūrėjo be 
akinių, ne pro raidę, liet pro 
gyvenimą. Tokie faktai pasako 
daug tam. kas stebi gyvenimą. 
Faragrafo stebėtojams jie gali 
ir tylėti. Valia jiems dėl to ir 
savaip galvoti.

3. Kad Vliko teisės atrodytų 
mizernesnės. autorius Vliką da
ro priklausomą nuo emigraci
nės visuomenės valios. Ir dar 
keistoku būdu. Sako: “Nekly 
siu. jeigu tvirtinsiu, kad di
džiausią dalį reikalingos para
mos turi semti iš emigracijoje 
gyvenančios lietuviškos visuo
menės. Iš šito fakto daroma iš
vada. kad Vlikas turi taikytis 
prie bendro lietuvių visuome
nės poltinio noro.” Kitaip sa
kant: kur laki, ten ir lok... To
kia logika galima nueiti į val
giai ge įtinąs išvadas. Sakysim: 
kadangi klebonas gauna pini
gus iš tikinčiųjų, tai jis ir pa
mokslus turi sakyti taip, kaip 
nubalsuos tikintieji: kadangi 
Lozoraitis gauna pinigus iš 
min. Žadeikio. tai jis turi tai 
kintis prie Žadeikio noro: ka
dangi tie pinigai yra Lietuvos 
žmonių sudėti, tai jis turi tai
kytas prie žmonių politinio no
ro... Mes laikomės dėl Vliko ki
tokio nusistatymo: Vlikas mū
sų sąmonėje nėra emigracinis

Atsilankiusi Amelijoje Atlanto armijos vyriausi vada gen. Ridgvvay 
Ix>ndono aerodrome pasitiko anglu krašto apsaugo* ministeris Alex- 
ander. Anglu komunistai ta proga bandė suruošti prieš Rklgvvay de
monstracijas. šaukdami “Ridgvvay, keliauk namo!” Tariau policija 
triukšmadarius tuojau pat išvaikė.

Anglijo* karalienė Elzbieta II pir
ma kartu po savo tėvo Jurgio \l 
mirties dalyvavo baliuje ir šoko. 
Dėl buvusio valdovo mirtie* oficia
lu* dvaro gedulą* jau pasibaigė.

organas, kaip galvoja Anysas. 
liet yra kilęs iš Lietuvos ir reiš
kia jis atstovauja ne tik emig
racijoje esančiai visuomenei, 
bet ir ten krašte pasilikusiai. 
Ir ne dėl to, kad jis gauna iš 
ten ar kitur pinigų, bet kad jis 
išreiškia tuos išsilaisvinimo 
siekimus, kurie glūdi pačioje 
visuomenėje. Kaip tik dėl to vis 
gavo iš krašto įgaliojimus at
stovauti kraštui užsieniuose: 
kaip tik dėl to į: remia ir visa 
emigracija pinigais ar kitais 
būdaisĄ

.4. Vlikui moraliai priblokšti 
autorius tvirtina, kad Vlikas 
nepajėgus, nedarbingas ir neat 
lieka jam skirtos misijos. O 
nepajėgus dėl to. kad “Vliko 
pasidalinimas į dvi lygias gru
pes, nebegalinčias susitarti, pa
rodė šito organo nepajėgu
mą”... Taigi kad iš tikrųjų ne 
taip: jeigu nusės bus nelygios, 
tai susitarti nereikės. Tada 
didesnioji pusė galės diktuoti, 
o to diktavimo ir siekia visi tie. 
kurie nepatenkinti taramai ly
giomis pusėmis, reikalaudami 
sau būtinai dalesnės pusės.... 
Bet jeigu jau ieškoti Vliko ne
darbingumo priežasčių, tai jas 
teisingiau Anysas nurodo, sa
kydamas. jog Vlike "nežiūri- 

(Nukelta ; 4 psl. r
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”Kas buvo nieks, tas bus viskuo,,
Rašytojas X. arba naujasis 

Pavarotnikas
Kaimas savo žydėjimo me

tais buvo įsitaisęs tokį valdo
ką rašeivą su labai kiauru lie
žuviu ir dar siauresne kišene. 
Šis rasena parūpindavo raštų 
valdiškiems ir tautiiiinKiskiems 
iakrašėiams, surinkdamas ne
maža pinigo Tačiau jam viso
kį galai nesusirisdavo ir tiek. 
Tad pa> vieną mano tolimą gi
minaitį. o rašeivas netolimą 
kaimyną, buvo įsitaisęs tokią 
einamą ą sąskaitą trūkstamam 
galui pridurti. To i sąskaita 
b,.vo kartais iš asmeninės pini
ginės. o kartais maža jam pa- 
skoliukė (neviešai iš vienos 
pusiau valdiškos įstaigėlės. 
Nors abu vienas iš kito pasiu
tusiai juokdavosi, tačiau sugy
vendavo kaip seni kaimynai, 
kada vaikais būdami susieidavo 
pasimaudyti į tą patį upelį ar
ba lodindavo tos pačios apylin
kės šunis. Mano giminaitis vis 
tikėjosi iš jo padaryti žmogų, 
net didelį rašytoją, todėl to ra
šeivos ir gerokai įskaudintas, 
sukandęs kietai dantis, vis tik 
ištraukdavo piniginę ir duoda
vo prašomus litus, o paskui iš
leisdamas primindavo, kad tai 
paskutinį kartą. Tas paskutinis 
kartas ėjo metais iš metų Ma
no giminaitis įprato tam savo 
kaimynui kiekvieną mėnesį 
mažytę sumelę atidėti, kaip ir 
savo paskolai už namus.

Bolševikų tankai po kurio 
laiko mano giminaitį paliko be

J. DIRŽYS

pinigo, o v <iiiiisK;im 
davė naujas pareigas 
r pinigus. Kaip pa- 
valdiškiems iaikras

darbo ir 
rašyto ui
— garbę 
ma rašė
čiams. taip ir dabar komunis
tiniams raštelius klijavo, o 
svarbiausia tai gavo gerai ap
mokamo darbo subolševišimo
je Švietimo Ministerijoje. ?>!a 
no giminaitis, palikęs namu 
ei " ■. ižai i iams, išsinešė t k 
to namo skolas. Sutikęs vieną 
kartą savo drg. rašytoją, užsi
minė apie nebaigtą einamą ią 
sąskaitą, pasiteiravo ir ap e 
darbą. Rašytojas X. buvo labai 
išdidus ir mano giminaičiui pa
reiškė. kad su buvusiu tarnau
toju. o dabar atleistu, jam kal
bėtis nepatogu. Darbo jis nega
lįs parūpinti buržujui, nes so
vietiniai įstatymai esą liaudies 
išnaudotojams labai griežti ir 
negailestingi. Jis. kaip ištiki
mas laudies sūnus, tų įstatymų 
nelaužysiąs. Buvusio buržujaus 
jis nenorįs daugiau matyti, nes 
liaudies vaikams atėjusios šv;-' 
sios dienos ir jokios pagalbos 
iš išnaudotojų klasės dabar jie 
nereikalingi. “Didysis rašyto
jas". nė neatsisveikinęs ir ne
minėdamas einamosios sąsk 
tos. nuė jo. Tikrai, šis rašyto jas, 
kurį taip glo'r ojo tautininkai, 
jog vieną kartą net pats švie
timo ministeris skambino ko 
misijai, kad šiam gabiam ra
šytojui negailėtų premijos, prie

bo’sevikų skynėsi vienas iš 
pirmų ų visus laurus ir gatvė
je nebepažinojo ne tik buvusių 
tautininkų, bet ir kiekvieno sa
vo dranga, netapusio bolševiku. 
J.s» tuomet šeimininkavo drau 
te >u k: ais verstakailiais 
švietimo ministerijoje arba Ko
misariate. nusipelnė visų pa
niekos. ypač svaidydamas iš 
- iv o kabineto visus senuosius 
pažįstamus* padėjusius išeiti 
jam j gyvenimą, o dabar atė
jusius pasiteirauti paprasčiau 
šio tik darbo. Kaunieč ai sį 
liaudies rašviųją praminė Pa- 
v.i.otniku (Pavarornikas buvo 
vienas iš caro ochrankos tar
nautojų. kuris vėliau dirbo vi
siems. bet labiausia nusipelnė 
pi ie tautininkų, tapęs vertin
gu saugumiečiu. visokių provo
kacijų dalyviu. Savo dienas 
baigė Kaune po vienais vartais 
prisilakęs denatūrato ir anodi
jos. J. D. l.

Išvijus Ihiiševikus, rašytojas 
Pavarolnikas" vėl staiga atpa

žino visus senuosius pažįsta
mus. Pas daugelį jis atsirado 
nakties metu ir puolė j kojas, 
prašydamas pamiršti, kad juos 
išv i j is darbo arba nieko ne
padėjo bolševikų metais. Kai 
v si senieji jo darbus pradėjo 
apmiršti, kai niekas jo nau 
jiems okupantams neskundė, 
rašytojas pradėjo Juodinėti po 
re;lakei as ir siūlyti visokiu.-, 
savo prisiminimus

(Bus daugiau)

Ir andu ketvertukui Cole paskutiniuoju laiku Londone pasidarė 
per karsta, tad su tėvais išvyko i vasarviete Waiese. Geležinkelis jų 
išvykai rezervavo atskiru vagono dali — nežinia tik. ar todėl, kad ki
ti keleiviai jiems galėtu trukdyti, ar kad kitiems keleiviams būtu sun
ku su visu ju būriu keliauti...

LICDNOS SUKAKTYS
M. J. I’auplis. Hudson, Mass.

RAIDĖ MVEDE Į AKIJGATVĮ
(atkelta iš 3 psl.;

ma j reikalą, jo naudingumą. 
lx t j asmenį, ar čia kalbamai 
grupei yra “persona grata.” 
C'ia yra viena iš stambiųjų ne
darbingumo priežasčių. Tokių 
faktų yra daug. Net sudarinė
jant paskutinę VT. kandidatai 
į ja buvo kvalifikuojami ne 
m o t y v u . ar jie tikę ar 
netikę darbui, bet ar jie esą 
“personae gratae" ar nongra- 
tae.

Pratęsiant autoriaus minti, 
tenka pripažinti, kad Vliko 
dat ing ts ir prestižas turė
jo -umažėti. nusilpus asmeninei 
Viiko sudėčiai. Ir ča kaip tik 
tenka pažymėti, kad ta Anyso 
vadinama 'antroji pusė" vra 
palikusi eiię atstovų Vlike ar 
nieko bendra neturėjusius su 
rezistenei.a ar nepanaudoja
mus realiam Vliko darbui. O 
yra pagrindo manyti, kad da 
lis tų žmonių sąmoningai sa
lotuoju Vilko veikimą, suvai-
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Serve! šaldytuvai

Florence virtuvėlė

Tel. 2-9233
361 EI.M STREET
Manchester, .V II.

x > X > * X Z X X

dindami Trojos arklio rolę.
5. Autorius teisus kalbčda 

mas "Toliau galima daryti iš
vadą. kad lietuvių visuomenei 
nėra .jokių teisinių kliūčių na 
traukti tokiam organui pasiti
kėjimą ir - įkurti naują demo
kratinį organą, pa ėgiantį kon 
kirčiai ir konstruktyviai dirb
ti". Žinoma, kliūčių nėra. Ir 
kelis kartu buvo mėginta to
kius organus sukurti. Net su 
kai kurių diplomatų žinia ir 
pritarimu. Žinomos buvo to
kios Vlak ir BDPS delegatū- 
ros. Dabar LRSantarvės pir
mininkas buvo pranešęs viešu
mai. kad jis neaukoja Tautos 
Fondui, ir jo sekėjai paleido 
šūkį jau suaukotus pinigus ne 
perduoti Tautos Fondui Ske:- 
bė sabotažą. Taigi buvo tokių. 
Ir kas iš to? Anot Anyso. iš b 
fakto daroma išvada", kad ne 
paisant antiviikinių pastangų 
visos kitos organizacijos, norė
jusios užimti .jo vietą, nesusi
laukė visuomenėje tokios para
mos kaip Vilkas. Čia ir yra 
Vliko stiprybė — ne teisinė, ne 
paragrafinė. bet moralini ir 
gyvenimiškoji. Ją mes vertina 
me aukščiau.

Nors Vlike esama trūkumų 
ir juos slėpti nematome pras
mės. liet mes pasisakomo už 
Vliką. nes nerandame kilo or 
gano, kuris labiau išreiškiu 
tautos valią, labiau apjungtu 
visuomenę, daugiau būtu nu
dirbęs laisvinimo srity (nors 
Anysas sakosi žinąs kitas or
ganizacijas. kurios laisvinimo 
reikalui nuveikusios daugiai; už 
Vliką. liet jų vardų nepasakot. 
V’iką vertindami, laikom' to

LIETUVIAI PASAULYJE

\ \x o ris *
( liocolah
Namų gamybos
rinktiniai
SALDAINIAI

išlepinto skonio
klientams
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paties masto kaip ir kitiems 
veiksniams. Jeigu statysime 
klausimą, ar visi pasiuntiniai 
lygiai viską padare, ką jie ga
lėjo ir turėjo padaryti, ar jie 
nedarė, kas Lietuvai naudin
ga. ar nerasim jiems priekaiš
tų. Ir vis dėlto .jeigu ten pa
sirodytų ir daug trūkumų, mes 
niekada nesiūlysiu1. nei pasiun
tinybes nei konsulatus refor
mų; ti. asmenis nulynčiuot i. nes 
tos institucinis mums yra bran
gios. nepakeičiamos ir išlaiky
tines.

6. Nukalba Anysas ne tik 
mums nepriimtinus dalykus. J- 
sižiūrėdamas į raidę, jis skel
bia nepriimtinas mintis ir 
tiems, vardan kurių intereso jis 
nori advokatauti. Štai jo išve- 
d'oiimų viršūnėlė — Viiko de
legacijos Rcutlingene susitari
mui su Lozoraičiu nereikalin 
gus jokis Viiko tvirtinimas. 
Tuos, kurie reikalauja tvirti
nimo. aut rius traktuoja su 
pajuoka. Toks Anyso galvoji 
mas. Rot taip negalvojo nei de- 
legaeija nei Lozoraitis, kurie 
net į susitarimo aktą įrašė, 
kad viena pusė prašys Vliką. 
kita diplomatus tam susitari
mui į ritarti.

7 Nukalba jis net ir prieš 
save. Su juodinęs ir nieku pa 
vertę., Vliką. kuris esąs tik pri
vačių asmenų susibūrimas, ne
daug kuo besiskiriąs nuo kom
panijos. susirinkusios alaus iš
gerti. blogai atliekąs savo dar
bą. neturįs niekeno pritarimo ir 
toks Vlikas staiga susilaukia 
autoriaus išvados: Vliko panai
kinti negalima; jis yra lygia
gretis organas pasiuntiniams: 
Vliko veiklą su pasiuntinių 
veiklą reikia suderinti; “pas
tangas atstatyti mūsų atstove 
b«>s kraštuos'', kur jos yra sii- 
sfienduotos” ir kiti darbai turi 
“iti “sutartinai". Negi au’oritis 

■ n kad jo nagrini ja 
ma raide, paragrafas nuvedė jį 
į akligatvį Ir jis turėjo grįžti 
į gyvenimo ties;i. kuri ir mums 
priimtinesnė. Mes v išaria laiko
mės minties, kari bendradar 
biavimas reikalingas; kari ir 
autoriaus paskutiniam sakiny 
suminėti klausimai turi būti 
sprendžiami sutartinai, o ne 
vienašališku diktatu, kaip to 
nori kai kurie asmens. Malonu, 
kad Iient galutinoj išvadoj 
mintys sutapo.

Dažnai spaudoje tenka skai
tyti apie įvairias sukaktis. Vie
ni švenčia savo amžiaus, kiti 
vedybinio gyvenimo, treti gar
bingos kunigystės sukaktis ir 
t.t. Visos jos daugiau ar ma
žiau linksmos ir maloniai prisi
menamos. Tiesa, neseniai minė
ja me ir liūdnųjų hirželio'dienų 
sukaktį, kai prieš 12 metų bol
ševikai smurtu užgrobę Lietu
vą. tūkstančius .jos tauriausių 
sūnų trėmė iš savo tėvų žemės.

Reta yra tokių liūdnų su
kakčių, kaip mano šiais me
lais.

Gimiau 1X92 metais Lietu
voje. Kunigiškių km.. Upninkų 
parapijoj. Ukmergės apsk., ma
žažemių ūkininkų šeimoje. Tė-
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M. J. Pauplis

vas man pasakojo, kad jam e- 
sant 15 motų amžiaus vieną 
sekmadienį klebonas iš sakyk
los paskelbė, kad pasibaigė 
baudžiava ir daugiau jau ne- 
bereikes eiti ponams vergauti. 
Nors ir jaunas būdamas, tė
vas ėjo baudžiavą ir nekartą 
gavo nuo pono mušti. Daug 
tėvas man pasakojo apie anuos 
sunkius baudžiavos laikus.

Mažažemio šeimai nelengva 
buvo verstis, todėl vos man 
suėjo 7 metai, tėvas mane iš
leido kiaulių ganyti pas Šakės 
vienkiemio ūkininką, už 4 klm. 
nuo mūsų namų. Algos tada 
man mokėjo 3 rublius metams. 
Taip ir piemenavau 13 metų 
tai pas vieną, tai pas kitą ūki
ninką. 1912 m. nutariau va
žiuoti į Ameriką laimės ieško
ti. nes nusibodo kiaules gany
ti. Mano norai greit išsipildė. 
Gegužės 20 d. pasiekiau Bos
toną. o gegužės 27 d. gavau 
darbą siuvykloje pos Joną Pa 
dalskj. 30 Hannover St., Bos
ton. Mass. Siuvyklos darbinin
kai buvo visi lietuviai. Tiesa, 
du žydai buvo mūsų tarpe, bet 
vienas kalbėjo lietuviškai, o ki
tas lenkiškai. Daugelį metų 
siuvykloje mes negirdėjome ki
tokios kalbos, kaip tik lietuviš
kai.

Pradžioje man mokėjo B dol. 
.savaitei. Bet mano darbdavys 
man kas savaitė pridėdavo po 
25 centus. Dirbome nuo 7 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadie
nį iki 12 vai. dienos.

Kriaučyste verčiausi dauge
lį metų. Dirbau Bostone, 
Mass., Deifast, Me., Cincinnati,

Ohio, ir Utica, N. Y. Vėliau 
perėjau į karo pramonę, 1942 
m., vietinis dienraštis “Hudson 
Dailv Sun”, labai plačiai rašė 
apie mano darbą karo pramo
nėje. pažymėdamas, kad tai lie
tuvis, kuris įdeda visą savo e- 
nergiją ir sumanumą, kad tik 
greičiau būtų sunaikintas na- 
ciona Isocia lizinas.

Šitas mano pagerbimas man 
atnešė didelių nelaimių, gali
ma sakyti, nuo čia prasidėjo 
mano jobiškosios kančios.

Tų pačių metų kovo mėn. 31 
d., apie 12 vai., atvažiavo pas 
mus vyras (apie 32 met. am
žiaus) ir moteris (apie 50 m.) 
su gražiu automobiliu ir pasi
sakė mano žmonai, kad esą ko
kios tai vaikų globos draugijos 
atstovai ir kaip tik šiuo metu 
iš Bostono į Hudsoną yra at
vykęs vaikų ligų specialistas 
daktaras, kuris apžiūri visus 
vaikus, nori ir mūsiškių vaikų 
sveikatą patikrinti. Vaikai tik 
ką buvo parėję iš mokyklos 
pietų. Tie ponai užtikrino, kad 
patikrinimas ilgai neužsitęs ir 
vaikai suskubs pavalgyt pietus 
ir grįžti į mokyklą. Mažiausias 
buvo dar tik 2 mėnesių, buvo 
truputį pablyškęs ir iš vienos 
ausytės tekėjo skystis, tai ir šį 
mažąjį tie du ponai paėmė ir 
nuvežė “pas daktarą.’’ Aš tuo 
metu dirbau. Mano žmonai į 
galvą neatėjo, kad čia yra vai
kų vagys, kurie nė nemano 
vaikų sugrąžinti. Ne tik nesu
grąžino vaikų, bet ir visus pi
nigus išviliojo, žadėdami vai
kus grąžinti.

Štai šių metų mano sukak
tys: sausio 27 d. suėjo 27 me
tai nuo mano vedybų; vasario 
24 d. suėjo 60 metų mano am
žiaus, kovo 31 d. suėjo lygiai 10 
metų, kaip banditai pagrobė 
mano vaikus, balandžio 30 d. 
suėjo 10 metų, kai mano žmo 
na. netekusi vaikų, išėjo iš 
proto ir tebeguli psichiatrinėje 
ligoninėj, gegužės 20 d. suėjo 
40 metų, kai aš atvykau į JAV. 
birželio 17 d. suėjo du metai, 
kai man nupiovė abi kojas auk
ščiau kelių.

Ir taip senatvėje likau be 
sveikatos, be šeimos, be turto 
ir didelių rūpesčių sugraužtas 
vien tik Apvaizdos globa rami
nuos, kad už šios žemės skaus
mus bus po mirties atlyginta 
amžinu džiaugsmu.

VOKIETIJA

Balfo pirmininkas Hamburge
Hamburgo miesto ribose dar 

gyvena 112 lietuvių, susiskirstę 
4-se mažose stovyklose. Dau
giausia jie yra nesveiki ir sene
liai, kurie negalėjo išemigruoti 
ir turi vargą vargt nesvetingo
je Vokietijoje, š. m. liepos mėn. 
1 d- hamburgiečius aplankė 
Balfo pirmininkas kan. J. B. 
Končius ir Balfo įgaliotinis Vo
kietijoje inž. Pr. Zu-d?. Pir~': 
ninkas pada ė pranešima susi
rinkusiems lietuviams emigra
cijos klausimais, o regalniči.;s 
emigruoti paguodė, kad Eal.ris 
jų neužmirš, kvykdamas Balfo 
pirmini įkas įteikė DM. 490,— 
ligoniams ii' ucn.'iiams sušelp
ti.

Neseniai buvo gai 4a iš Bal
fo drabužių, riebalų ir cukraus 
siunta, o dabar sulauktas dide
lis kiekis kiaušinių miltelių. Už 
šias gausias dovanas lietuviai 
nuoširdžiai dėkoja Balfui ir 
džiaugiasi tokia intensyvia jo 
veikla. Iz. Sragauskas

ARGENTINA

Birželio minėjimai
Su atitinkama nuotaika Ar

gentinos lietuviai paminėjo 
Lietuvos okupacijos ir pirmųjų 
trėmimų dieną. Iškilmingos pa
maldos už žuvusius ir ištrem
tuosius buvo Aušros Vartų 
bažnyčioje. Minėjimas įvyko 
Lietuvių salėje, Avellanedoje. 
kur pagrindinę paskaitą skai
tė senas lietusių veikėjas, Ar
gentinoje gimęs ir Lietuvos nie
kada nematęs. Z. Juknevičius, 
ragindamas vieningai kovoti už 
Lietuvą ir lietuvybę. Be .jo, dar 
kalbėjo gen. T. Daukantas, vie
nas kunigas olandas ir k.

Lietuviškos plokštelės
Šv. Cecilijos choras vėl ruo

šiasi padaryti keletą lietuviškų 
dainų ir giesmių plokštelių. 
Anksčiau jis yra padaręs ne- 
maiža plokštelių, kurios turi pa
sisekimą ne tik Argentinoje, 
bet ir kitose lietuvių kolonijo
se.

Nusipirko vynuogyną
Buvęs Montevideo lietuvių 

mokyklos mokytojas B. Savic
kas pardavė savo namus EI 
Palomar mieste prie Buenos 
Aires ir nusipirko vynuogyną 
San Juan provincijoje prie An- 
dų kalnų. Nors ten neseniai 
smarkiai drebėjo žemė, bet jis 
išsikėlė ten gyventi. Netoli 
tos vietos klebono pareigas ei
na vienas lietuvis tremtinys, 
kun. V. Leščinskas.

Tautos Fondas
Nors ilgai nesisekė, bet pas

taruoju laiku buvo sudaryta 
Argentinoje Tautos Fondo at
stovybė. Pirmininku buvo iš
rinktas pramonininkas Jonas 
Čikštas, kuris pirmasis gavo ir 
Lietuvio Pasą.

IRUGVAJ1 S

Naujas liet, kunigas
Birželio 15 d. per Lietuvos 

Gedulo Dienos minėjimą savo 
pirmąsias mišias laikė naujai 
įšvęstas kunigas VL Juozapai- 
tis. Tai pirmasis šios kolonijos 
lietuvis, tapęs kunigu. Jis yra 
gimęs Šiauliuose ir dar mažas 
su tėvais atvykęs į Urugvajų. 
Kadangi jis yra Švč. Sakra
mento vienuolijos narys, tai su 
kitais misionieriais išvyksta 
misijoms į Afriką.

Aukos radijo valandėlei
Lietuvių Antanų grupė savo 

vardinių proga, vietoj balių, a- 
titinkamą pinigų sumą paauko
jo Lietuvių Radio Valandėlei 
nuomą stočiai sumokėti. Gra
žus ir sektinas pavyzdys.

Ibi

K O O L V E N T 
UŽUOLAIDŲ 
pardavimo agentas

172 WAYNE ST.
Tel. 3-6553

Manchester, N. H.

I
J E A N’ S ;!

Varietv Store ;!

Pietūs ir pusryčiai <[

Puikiausia viela Manchos- 
teryje su aukščiausios ra- į!

sies maisto gaminiais. į!

280 N. MAIN STREET ■! 
Manchester, N. I!. į>

Tel. 3-9065 !’

C A R L A N n 
RE . !NI IT

AUTO KAROSERIJOS 
taisymas, remontas, 
remontas, elektrinis 

ir acetilinis šveisavimas

1039 HOOKSETT ROAP
Tel. 3-6993

Daniel Webster Highway 
Manchester, N. H.

»

N I N A’ S 
Restaurant

Alhert A. Boivan, 
vedėjas

RIET r S.
BIFŠTEKAI.
KOTLETAI.

ŽUVIS
Alus ir A I e

PAUL H.CATE

LAIDOTUVIŲ NAMAI

★

"Bičiulis, kuris užjaus 
sunkią atsiskyrimo 

valandą".

*

573 PINE STREET 
kamp. Harrison St. 
Manchester, N. H.

Tel. 5-5073

Generalinis
kontraktorius

įvairių riisui statyba

684 AI Bl RN ST. 
Manchester, N. H.

Tel. 2-7223

1285 ELM SRTEET 
Manchester, N. H.

Tel. 2-48X2



DARBININKAS

PRIEDAS
NUSIGRĘŽIA NUO LIAUDIES MENO

A. DŽIUGENAS

Meno rungtyniavimas su 
šunmeniu

dainų stiliumi, beletristai vais- 
duot kaimą. Nuo literatūros 
pereita ir j dailę. O Nepriklau
somoje Lietuvoje atgaivintas

skleidėjai tebera 
Petravičius ir dail. P.

AŠ ATSISAKIAU SAVO MOČIUTEI
Aš atsisakiau savo močiutei, 
O aš nuo pusės jau vasarėlės: 
Ieškok, močiute, sau verpėjėlės, 
sau verpėjėlės ir audėjėlės.• 
Jau prisiverpiau baltų linelių. 
Jau prisiaudžiau plonų drobelių; 
Jau prisigrėbiau lankoj šienelio, 
Jau prisipioviau kalne rugelių.
O vainikėli žalių rūtelių. 
Neilgai žaliuosi man ant galvelės! 
Mano kaselės žalių šilkelių.
Jau neblizgėsite, saulei kaitinant!

Mano plaukeliai, o geltonieji. 
Jau nesiskirstysite vėjo pučiami!
Aš atlankysiu savo močiutę, 
Ne vainikuota, o nuometuota.
O nuometėli, mano plonasis. 
Vėjo pučiamas dar padūzgėsi! 
Mano rašteliai, o vivingrieji. 
Saulei kaitinant dar pablizgėste!

Mano kasytės žalių šilkelių. 
Sienoj kabėsit, mane virkdysi!.
Mano žiedeliai, o auksinėliai. 
Skrynioj gulėsit ir berūdysit.

Liaudies meną išaugino pati 
tauta. įdėdama į jį gilią pras
mę ,iš kartos į kartą perduo
dama ir per šimtmečius puose
lėdama .jo formą. įdėjo į jį gilų 
savo religingumą ir būties su
pratimą. < Ne kieno skatinami, 
bet patys savo noru žmonės 
puošė pakeles ir sodybas kry
žiais. J juos įkėlė šventuosius, 
kuriuos išdrožė to patise kai
mo žmonės su peiliuku. Ir bu
vo jiems gražūs tie šventieji 
Jurgiai, Izidoriai artojai, Jonai, 
mūčelninkai. atėję iš jų vargo 
pasaulio ir sustoję po koplytė
lės stogu. Žmonės rado savo iš
nešiotą baudžiavos liūdesį, ra
do save. Tie patys šventieji ir 
dievamūkos puošė namus iš vi
daus. Sienose kabėjo medžio 
raižiniai, kuriuos padarė ūso
čiai meistrai ir kuriuos pirko 
atlaiduose. Ir jie buvo gražūs 
ir patrauklūs jų akiai.

Merginos, dainuodamos ilge
singas dainas, dūzgeno stak
les. J drobės raštą sudėjo dau
gel dienų ir svajonių. Todėl ir 
jų staltiesės, lovatiesės, juostos 
dvelkia kažkokiu ilgesiu.

Bendra vieninga dvasia supo 
visą liaudies meną, nes jis bu
vo jų pačių kurtas, jų pačių ug
dytas ir tarnavo jų interesams.

Pralaimėtas mūšis
Bet vieną kartą iš V. Euro

pos mūsų kaimą pasiekė fabri’ 
katai. Mašinos gražiau išaudžia 
drobę, gražiau atspausdina 
šventųjų paveikslus. Ten net 
veidai žydi kaip rožės, net 
kiekvienas plaukas nupieštas. 
Iš liejyklų atžygiavo gipsinės 
dažytos šventųjų statulėlės. Jos 
buvo taip išdailintos, kad atro
dė lyg gyvos, su veido spalva, 
su gražiai išmargintais drabu
žiais. Gražu, ką sakyti, kaip 
gyva! Bet niekam nerūpėjo, 
kad jie visi padaryti pagal vie
ną modelį, kad ten maža žmo
gaus rankos ir sielos. Šie nau
ji ateiviai pradėjo stumti mū
sų kaimo kūrybą lauk. Namuo
se austas drabužis ėmė rodytis 
negražus, ir smuikeliai jiems 
nebepatikti.

Iš miesto sklido lėkštos dai
nuškos. kurios pamažu nustel
bė liaudies dainas. Nebesiro- 
dant liaudies kūrybinei dva
siai. kartu nyko ir meilė savo 
menui. Tas, kas seniau buvo 
brangu, nebevertinama. Senie 
ji paveikslai išmetami i ugnj. 
Liepsnose žuvo daug pakelės 
šventųjų, kurie kadaise iškelti 
iš koplytėlių stovėjo kur nors 
klėtyse.

Laidojamo prisikėlimas

Kai mūsų liaudies menas jau 
vegetavo, juo susidomėjo sve
timšaliai keliautojai. Jie pir
mieji tyrinėjo jį. gražiai įverti
no ir pradėjo rinkti. Mūsų kai 
mynų muziejuose susikrovė 
nemaža liaudies meno ekspo
natų.

Liaudies meno branginimas 
grįžo su lietuviškais inteligen
tais. Šio amžiaus pradžioje J. 
Herbačauskas ir S. Kymantai
tė rašė, kad reikia grįžti į liau
dį. iš jos kūrybinių gelmių 
semtis įkvėpimo. Pirmiausia 
ir stojo j šį liaudišką kelią li
teratūra. Ji turėjo .jau gražius 
pavydžius. Jau buvo išleistas 
pluoštas mūsų tautosakos. Po
etai pradėjo posmuoti liaudies

L'trrar'lrine nanjiena — r»e©apras*»> "anlaaia Turc^o
Jankau? mmana? 'FAKLYOę PAUKSC-IA’” I tc-no ka’na 
J?.20. antro — $2 60 Gaunama Gatf la. 335 Union Avenue.

Brooklyn 11. N. T.
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Liaudies raižinys

ir tautinis drabužis ir tautiniai 
šokiai. Kai jie buvo kame pa
laidoti. naujieji šviesuoliai .juos 
kėlė 
mą.

kap tautinį pasididžiavi-

P. AIGRS

Prmieji mūsų dailininkai rū
pinosi liaudies meno rinkimu, 
konservavimu.Tačiau antrosios 
lietuvių dailės parodos proga
M. K. Čiurlionis rašė: “Liau
dies menas turi būti mūsų me
no pamatas, iš jo turi iškilti 
savotiškas lietuvių stilius, jis 
yra mūsų pasididžiavimas, ku
rį turi savyj, yra grynas, savo
tiškas ir išimtinai lietuviš
kas.”

f

Buvo atkreiptas dėmesys 
kad reikia eiti ir skleisti liau
dies meno dvasią, lietuviškąjį 
kūrybos genijų pareikšti nauja 
šviesa. Bet tas įvyko tik su
kūrus savo lietuvišką Meno 
Mokyklą Kaune. Ten per 
“Ars” ir “Forma” būrelis mū
sų dailininkų grįžo prie liau
dies meno. Nesistengė jo kopi
juoti. bet stengėsi praskleisti 
jo dvasią ir, panaudojus mo
derninio meno laimėjimus, jį 
naujai parodyti. Iš tų sąjūdžių 
išauga ir naujas stilius, kurio 
didžiausi 
dail. V. 
Augius.

Nepriklausomybės laikai 
skatino šviesuomenę rinkti 
liaudies meno eksponatus. Kau
no Kultūros Muziejus, Telšių 
“Alka” ir kiti praturtinami 
gražiais liaudies meno dirbi
niais.

Kai šviesuomenė, vertinda
ma liaudies meną, keliavo po 
kraštą. fotografavo pakelės 
kryžius, rinko nuo palėpių sta
tulėles, liaudis to nesuprato. 
Kuriems galams? Ar jie gra
žūs, ar jie vertingi! Jų nepasie
kė liaudies meno atgimimas. 
Nepasiekė jis taip pat ir vidu
tinių miesčionėjančių inteli
gentų. kurie savo meninį skonį 
formavo pigiom reprodukci
jom ir vadinamojo šunmenio 
padarais. Jsikalė jie į galvą, 
kad dailininkas turi piešti gra
žiai, išlaižytai, kad būtų realus 
gamtovazdis. realus portretas. 
Ši inteligentija nepajėgė su

prasti mūsų menininkų, kurie 
ieškojo ko nors naujo, kuri 
kėlė iš užmaršties liaudies me
no formas. Jai taip pat pasili
ko nesuprantamas ir liaudies 
menas, nes jis negražus. Or
ganiška meno 
jiems pasidarė 
Jie ir pasiliko 
dailininkų.

individualybė 
nesuprantama, 
šalia lietuvių

šis pasyvumas mūšy dailei 
yra atsinešta ir į šiuos kraštus. 
Bendras visuomenės skonis 
skiriasi nuo dailininko skonio. 
Tad nenuostabu, kad kritikuo
jamas net saikingas modernis
tas. O tie. kurie grįžę prie liau
dies meno šaltinių, nori prikel
ti tą susitelkusią dvasią, dar 
labiau puolami. Tokie yra dail. 
V. Petravičius (grafika) ir 
dail. A. Dargis (tapyboje). Jie 
vadinami degeneratais.

kad liaudies menas iš- 
religinius jausmus. Kai 
laikraštis atspausdino 
religinio liaudies meno

Amerikoje senesnieji lietu
viai reiškia nepasitenkinimą ir 
laudies menui, ko Lietuvoje 
nebuvo. Lietuvoje atrodė tai 
negražu, nevertinga, o čia ma
noma, 
juokia 
vienas 
keletą 
pavyzdžių, tai redaktorius tuoj 
gavo pluoštą laiškų: kam jis 
išjuokia šventuosius.

Liaudies meno atgimimas y- 
ra pasiekęs tik vieną dalį mū
sų šviesuomenės. Jis turėtų 
per knygą, per spaudą sklisti 
plačiau, kartu ugdydamas me
no skonį. Iš šviesuolių turėtų 
pasiekti ir plačias mases, kad 
jos suprastų, tai, kas yra mūsų 
tautos šimtmečiais kurta, puo
selėta ir branginta. J naują 
kūrybą neprikelsime. Naujieji 
mūsų dailininkai ir kiti meni
ninkai. semdamiesi iš gausių

J aplaidus
sau 

nau-
liaudies kūrybos šaltinių 
įkvėpimo, turi jį pratęsti 
.joje individualioje dvasioje. 
Reiktų tik grąžinti tą pamestą 
vaiką saviškiams, kad jis jaus
tųsi savas ir nenuskriaustas.

zApic l^onardo da Vinri
Dail. Ignas Šlajielis, ilgame

tis Kauno Meno mokyklos me
no istorijos dėstytojas ir mo
kyklos direktorius, ruošia di
delį veikalą apie Leonardo da 
Vinci.

Bem. Brazdžionis
liepos 9 d. Putname. N. Pra

sidėjimo Mergaičių stovykloje 
pravedė Maironio minėjimą. 
Buvo parodyti Maironio rank
raščiai, kambario nuotraukos. 
Mergaitės padeklamavo Mairo
nio eilėraščių.

Lietuvių tautosakos lobiais 
gausus būrys svetimtaučių do
mėjosi. juos rinko ir spausdino. 
Mes patys, palyginti, gana vė
lai sava tautosaka daugiau su
sidomėjome, nors paskutiniais 
laisvo gyvenimo metais turėjo
me jau per 500.000 užrašų į 
Lietuvių Tauotsakos Archyvą 
sutelkę, kurių dalis buvo ir pa
saulį išvydusi.

Tremtis nebuvo palanki mū
sų tautosakai nei rinkti, nei juo 
labiau spausdinti. Tačiau pas
kutiniu metu lietuviškoji tauto
saka nugali tremtį. Nepriklau
somoje Lietuvoje Zarasų gim
nazijos mokinys, vėliau Vil
niaus universitete studijavęs. 
Juozas Būga, buvo surinkęs 
per 20.000 įvairių mūsų tauto
sakos dalykų. Jis atvykęs j šį 
kraštą, tautosakai atidavė savo 
lėšas ir laiką: šiuo metu savo 
rinkiniuose sutelkęs vėl arti 
10.000 įvairių tautosakos daly
kų. kurių dalis gal netrukus ir 
pasirodys.

Tautosaką ne tik renka, bet 
jau ir spausdina, tai buvęs Lie
tuvių Tautosakos Archyvo ve
dėjas dr. Jonas Balys, šiuo me
tu profesoriaująs Indianos uni- 
versitete (Bloomington, Ind.). 
Tremties metais jis pasirodė su 
“Lietuvių Tautosakos Skaity
mais " I ir II d. (1948). 
pirmas iš mūsiškių ir 
krašte tautosakai duoklę 
v ė — 1949 m. pasirodė 
viniai padavimai’’. Pastaruoju 
metu jis lietuvių tautosakai ati
davė dar didesnę duoklę, ir a- 
pie šiuos naujus lobynus tenka 
jau atskirai šnekėti.

J i s 
šiame 
atida- 
“Isto-

Į pasakų kraštą

(Lietuviškos pasakos, 
230 psl. Sudarė dr. Jo
nas Balys. Iliustravo A. Vai
čaitis. viršelis — P. Augiaus. 
Išleido LKSD Lietuviškosios 
Knygos Klubas. Chicago 1951. 
Kaina $2,50).

Sis lietuviškųjų pasakų rin
kinėlis, sutelkiąs 50 rinktinių 
pasakų, buvo sudarytas dar 
Lietuvoje iš gausių mūsų paša 
kų rinkinių, buvusių Lietuvių 
Tautosakos Archyve. Jis ten ir 
pirmąja laida pasirodė, nors 
šiek tiek kitoks, ne pats ruo
šėjas jį buvo parengęs.

Rinkinėlin sutelkta po keletą 
gyvulinių, stebuklingųjų, noveli
nių. realistinių ir .jumoristinių 
pasakų, būtent iš visų pasakų 
padalų po keletą. Pačios pasa
kos labai vykusiai atrinktas, 
labai įdomios ir mielai skaito
mos. Jos pateiktos bendrine 
kalba, nors daugis sintaksinių 
bei žodvninių tarmybių tebėra 
išlikę, kas teikia joms ir tam 
tikros, labai mielos, kalbinės 
spalvos, o kartu jas ir dar dau
giau pagyvina.

Praeities mėgėjas šiame rin
kinėlyje džiaugsis ne tik pap
rastu pasakos grožiu, bet ir kai

NAUJI TAUTOSAKOS LOBIAI
kurių mitologinėmis atošvaito- 
mis, k. a. Apgauta giltinė. 
Žmona deivė. Žalčio žmona, Jo- 
vadas ir kt. Daug kam bus la
bai įdomi pasaka apie Jovadą, 
kuris negalima atskirti nuo ry
tiečių aukštaičių pažįstamo Jo- 
vaido, kuris daug kuo primena 
Miškinį ar kurią tai kitą miško 
dvasią bei būtybę. Daugis 
džiaugsis suradę ir pasakose 
minimą senąjį priesaikos būdą, 
su valgant saują iemės (34 
psl.), kuris dar buvo žinomas 
žmonių teisėje prieš 30 m. Uk
mergės apyl. ir iki paskutinių 
dienų buvo išlikęs pas dzūkų 
piemenis (Kapčiamiestis, Mer
kinė). Vienu žodžiu, skaityda
mas gali rasti labai daug mū
sų senovės, o 
džiaugti senelių 
sugebėjimais.

kartu ir pasi- 
litera tūriniais

t

Žvaigždėtą naktį

(Dr. Jonas Balys. Tautosaka 
apie dangų. Folklore of the 
Sky. 24 psl., 1951. Išleido J. J. 
Bachunas, Sodus, Mich. Kaina 
60 c.)

Lietuvių Tautosakos Archy
vui per keletą metų pasisekė 
surinkti gana daug tautosakos 
apie dangaus skliautą ir .jo 
žvaigždynus bei kitus šviesu 
liūs. Iš tos medžiagos dr. P. 
Balys buvo parašęs didelį moks
linį darbą, kuris liko tėvynėje 
(rankraštyje), tačiau jis išsi
vežė dalį tos medžiagos, su ku
ria jis prakeliavo tremtį ir čia 
išspausdino. Kiekvienas per
skaitęs šį leidinėlį, patirs rre tik 
kaip mūsų seneliai dangaus 
skliautą ir .jo šviesulius aiškino
si. pastebės daugelį labai įdo
mių senojo mūsų tikėjimo Ii 
kūčių, bet kartu ir įsitikins, .jog 
senoji karta žvaigždynus ge
riau pažinojo ir vienas nuo kito 
skyrė kaip mes. patekę į 
žvaigždėtą naktį, dažnai jau ir 
Siaurės žvaigždės nebesugebė
dami surasti.

Praeities lobynas

(Balys, Jonas, red.. Lietuvių 
Tautosakos Lobynas III- — 
A Treasurv of Lithuanian 
Folklore I-II, 126-94 psl., Bloo- 
mingfon, Ind., 1951. Viršelis ir 
ženklas dail. V. K. Jonyno. 
Autoriaus leidinys. Kaina 3 
dol.)

Pirmoje šio Lobyno dalyje 
sutelkta įvairios pasakas apie 
mirtį ir vaidulius. Visos pasa
kos, išskyrus kelias, pirmą kar
tą spausdinamos ir papildo dr.
J. Basanavičiaus paruoštą Iš 
Gyvenimo Vėlių bei Velnių 
(Chicago, III. 1903». Lietuviš
kosios sakmės apie mirusius 
vaizdžiai mums praskleidžia, 
kad lietuvis savo mirusiųjų ne
bijo, todėl ir visiškai supranta
ma. kad mūsų kapinaitės taip 
arti sodybų buvo. Piktas numi
rėlis mūsų pasakose, iš kaimy

nų germanų yra parsikraus- 
tęs.

Ant i-oje Lobyno dalyje, kuri 
drauge su pirmąja įrišdinta, 
sutelkta lietuviškieji užkalbėji 
mai ir liaudies medicina. Tai 
didžiausias mūsų magijos rin
kinys po suomio J. V. Mansik 
ka, Iūtauische Zaubersprue- 
che, FFC XXX (87). Helsinki 
1929 darbo. Šiuo dr. J. Balio 
rinkiniu kiekvienas tautotyri- 
ninkas ir praeities mylėtojas 
tikrai džiaugsis ir didžiuosis, 
Tai tikrai lietuviškosos tauto
sakos tkras Lobynas. Labai į- 
domūs ir trumpi dr. J. Balio į- 
vadai. kuriuose trumpai palie
čia, lietuviškosios tautotyros į- 
vairius klausimus.

Suomių bičiulystė
Su pastaruoju dr. J. Balio 

leidiniu užkliuvome už mūsų 
tolimųjų šiaurės draugi} ir se 
nų kaimynų suomių, kurie sa
vo lėšomis yra keletą lietuvių 
tautosakos rinkinių išleidę. Jie 
ir dabar, dar visai neseniai, 
mums tokią pat dovanėlę pa
ruošė. Mirus 1946 m. dideliam 
lietuvių bičiuliui, kuris didžiai
siais mūsų kovos metais svečia- 

vos pas P. Kraučūną. dr. Vin
cą Kudirką ir kt.. besimokyda
mas lietuviškai, prof. J. J. Mi 
kkola, Suomių Mokslo Aka
demija 1949 m. iš jo palikimo 
išleido 33 lietuviškas dainas. 
Tas dainas spaudai paruošė ir 
vokiškai išversdino jo mokiny .. 
taip p;it mokąs lietuviškai. Hel
sinkio univ. prof Kino Niemi 
nen, šiuo metu rašąs didelį 
darbą apie suomių ir baltų 
santykius priešistoriniais lai
kais. Visos dainos yra užrašy
tos Vištyčio apyl. ir greičiau
sia dar paties Petro Kraučiūno.

A Mž.

Atsilieki paini nei i
Paer l-igerkvist — BARA

KAS. Iš švedų kalbos vertė St. 
Vainoras. Išleido Terra Chica
goje 1952 m. Viršelį ir aplanką 
piešė Romas Viesulas. 212 psl.

Henrikas Nagy* — SAULES 
LAIKRODŽIAI, poezija. Išlei 
do Lietuviškos Knygos Klubas 
Chicagoje 1952 m. Iliustravo 
dail. T. Valius. 8<> psl. kaina 
$1.00.

LIETI VI V DIENOS — bir
želio mėn. numeris. Plačiai pa
minėta Laisvosios Europos Pa 
tariamosios Lietuvių Grupės 

veikla.
A’YTIS — birželio mėn. Ra

šo vysk. V. Brizgys — Ameri
kos jaunimas šiandieniniame 
pasaulyje. Plačiai paminimi 
birželio liūdnieji įvykiai.

LIETUVA — Filatelistų 
Draugijos biuletenis anglų ir 
lietuvių kalba, nr. 2.
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TARP AMERIKOS LIETUVIU
SPORTO ŽAIDYNES

CLEVELAND. OHIO

bažnyčias

• Felicija Mak-ienė - Paslavi- 
čiūtė netikėtai mirė birželio 15 
d. Velionė gimė Lietuvoje 
1908 m., ir 1937 m. baigus Vy
tauto Didžiojo L’niversit. gam
tos - matematikos fakultetą, i- 
ki 1944 m. mokytojavo Kaune 
Aušros berniukų gimnazijoje. 
Be to. dirbo universiteto klini
kų laboratorijoje, bakteriologi
jos skyriuje. Vokietijoje Tue- 
bingeno universitete klausė 
mediciną, dirbo univ. higienos 
institute ir rinko medžiagą di
sertacijai iš bakteriologijos 
srities .To paties instituto labo
ratorijose dirbdama, ji išrado 
histologijos preparatų dažyme 
naują būdą, šis dalykas yra jos 
vardu užpatentuotas ir jos 
vardas įregistruotas į universi
teto mokslininkų ir tyrinėtojų 
sąrašą. Amerikoje jai teko 
dirbti fabrike, tačiau ji neme
tė studijų, rūpinosi savo su
rinktos mokslo medžiagos su
tvarkymu. ruošėsi stoti į Chi
cagos universitetą ir baigti sa
vo disertacinį darbą, tačiau po 
tonsilų operacijos mirė.

• Detroito šeštadieninė Lie
tuviu Mokykla baigė mokslo 
metus. Septyni mokiniai baigė 
mokyklą ir gavo pažymėji
mus. Mokyklą lankė 130 mo
kinių. dėstė šeši prityrę moky
tojai. mokyklos vedėjas buvo 
K. Gogelis. Mokykla turi mer
gaičių chorą, kuriam vadovau
ja muz. St. Sližys. Mokslo me
tų baigimo proga choras per 
Lithuanian Melodies radijo va
landėlę turėjo koncertą ir Alės

Nakaitės vaidinimėlį 
prisimenant."
ir Adelė Narkeliūnai.

II šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės. įvykusios lie
pos 4. 5 ir 6 d. Clevelande. su
traukė daugaiu kaip šimtą ak
tyvių sportininkų. Daugiausia 
atvyko iš Chicagos — net trys 
klubai: Gintaras. Lituanica ir 
Perkūnas. Antroj vietoj dalv- 
vių skaičiumi stovėjo pats Cle- 
velandas — dalyvavo šv. Jur
gio parapijos veteranai ir Žai
bo klubas. Nemaloniu reiškiniu 
reikia laikyti įsiregistravusių 
klubų neatvykimą — visai ne
pasirodė Nevvarko. Brooklyno. 
kitų kolonijų sportininkai. Dar 
kiti negalėjo atvykti, nes nega
vo iš valdžios leidimų — šitaip 
už sienos liko Kanados sporti
ninkai (Toronto Vytis ir 
miltono Kovas L

Šiuo metu sportininkų 
rodymu, be abejo, reikia
širdžiai džiaugtis. Esamomis 
apinkybėmis tai jau nemažas 
būrys. Jų darbą laikome gra
žiu žiedu lietuvybės vainike. 
Tačiau reikia pastebėti ir tai. 
kad dalyvių skaičius buvo per- 
mažas. Taip pat ir kaikurių pa
siekti rezultatai 
kuklūs. Faktas.
buvo išstumti 
užkišti. Todėl
prieauglio klausimu 
nesirūpinti.

Clevelando lietuvių visuome
nė savo sp< alininkams parodė 
daug ir nuoširdaus dėmesio. 
Visų prima tai rodė tos gau
sios dovanos, kurias ji suauko
jo. Visuomenė tai pat gausiai 
atsilankė į žaidynių atidarymo 
iškilmes bei pabaigtuves ir ak
tyviai sekė pačias žaidynes. Ji 

ko iš jos buvo 
davė, negu 
tik patys

mininkas (jis pasakė uždaro
mąją kalbą!. Br. Keturakis 

(jis buvo varžybų priežiūros 
komisijos pirmiinnkas) ir kt. 
Deja, visa eilė buvusių oficialių 

vardų dabar nuo lietuviško 
sporto laikosi iš tolo. Tai yra 
įsidėmėtinas reiškinys, keliąs 
visdėlto liūdnų minčių.

Tai yra kelios sporto mėgė
jo pastabos. Reikia laukti, 
kad dėl pačių žaidynių ir jų 
rezultatų pasisakys patys spor
tininkai. St. Papartis

J. Angelaičiui 
statybos fondui.

Komitetas Diepholzo gimna
zijai remti už antrą ketvirtį 
per Balfą išsiuntė $200. šiais 
metais iš viso jau išsiųsta 
8400.

šv. Jurgio parapijos piknikas 
įvyko birželio 29 d. Buvo nuvy
kę ir abu parapijos vikarai 
kun. B. Ivanauskas ir kun. dr. 
K. Širvaitis.

Tėvas B. Mikalauskas liepos 
6 d. atvyko į Cievelandą išleis
ti atostogų šv. Jurgio parapijos 
kungų. Išbusiąs mėnesį.

Moksleiviai ateitininkai lie
pos 6 d. parvyko iš stovyklos. 
Dalį parvežė savo mašina tėvas 
B. Mikalauskas. OFM.

Inž. P. Labanauskas.
of America lietuvių skyriaus 
tarnautojas, liepos 6 d. atvyko 
į Cievelandą ir įrašė į plokšte
les kaikuriuos momentus iš 
sporto žaidynių transliacijai į 
Lietuvą. Prieš tai jis tokių į- 
rašvmų . padarė ir ateitininkų 
stovykloj.

Dr. Ad. Darnusis dalyvavo 
LRKSA suvažiavime Nevv Yor
ke ir grįždamas buvo sustojęs 
moksleivių ateitininkų stovyk
loj. Jis grįžo namo kartu su 
stovyklautojais.

E. ir Pr. Jogai birželio 29 d. 
susilaukė dukrelės. A. V.

Voice
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TĖVAI PRANCIŠKONAI KENNEBUNK PORT, ?.1E. 
š. m. rugpjūčio - August 10 <L»

RUOŠIA

» i i

LIETUVIŲ DIENĄ IRI 
PIKNIKĄ

Ha-

pasi-
nuo-

Jonai Balbotas. Juodišius. 
Velykis bei Žukauskas, su sa
vo svečiais susirinkę pas lietu
vių veikėją V. Amšiejų atšvęsti 
vardinių, prisiminė nauj. para
pijos dabar statomos bažnyčios 
iškaltą lietuvišką pavadinimą 
ir šiam istorinės reikšmės įvy
kiui atžymėti sudėjo 850. Pini
gus pavedė V. Amšiejui per
duoti parapijos klebonui kun.

J KRISTAUS VYNUOGYNO DARBĄ

Rūtos -
"Lietuvą

• Carl
gyv. Detroite minėjo savo si
dabrinį vedybų jubilėjų. Nar- 
keliūnas yra žinomos žurnalis
tės Salomėjos Narkeliūnaitės 
dėdė, ir jo pastangomis jinai 
atvyko į Ameriką.

• Vera Olienė yra pakviesta 
Respublikonų Partijos moterų 
sekcijos komisijom kuri kon
vencijos metu eis šeimininkių 
pareigas.

Lenku ir ukrainiečių laikraš
čiai. leidžiami Philadelphijoje. 
minėdami “Garso” 35 metų lei
dimo sukaktį įsidėjo ‘ ‘Garso" 
redaktoriaus Mato Zujaus at
vaizdą ir trumpą aprašymą.

Taip pat šioje spaudoje buvo 
paminėti minist. B. Balutis, iš
leistos apie jį knygos proga 
dr. J. Januškevičius, minint 
90 metų gyvenimo sukaktį.

ir 
jo

KAS TI RI

{Mieto Vytauto Mačernio
tragiškai žuvusio Lietuvoje 

1944 m., nuotrauką, prašom 
paskolinti. Norima padaryti po- 
»to portretą. Nuotrauka pasi
naudoju bus sugrąžinta. Pra
šom siųsti "Darbininko" re
dakcijai: 680 Bushvvick Avė , 
Brooklyn 21. N. Y.
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daugiau negu 
kad kaikurie 
tik "skylėms" 
ir sportininkų 

negalime

KENNEBUNK PORT, ME.

11 vai. — Iškilmingos šv. Mišios vienuolyno parke.
3 vai. — Šv. Antano Koplyčios pašventinimas. Apeigas atliks J. E. Portlando vyskupas. 

MENINE’DALJ išpildys Nevv Britain lietuvių parapijos choras ir tautinių šokių grupė, 
vadovaujant muz. V. Marijošiui ir K. Steponaitvtei-Mari^ošienei.

Po programos šokiai.
Tėvai pranciškonai nuoširdžiai kviečia atsilankyti savo Geradarius, Rėmėjus ir visus 
Amerikos lietuvius.

ra pasveikęs. Be to. į iškilmes 
dar buvo atvykę Sabų šeimos 
artimiieji 
Kalėda ir
Abi irgi iš

Kadangi

ELIZABETH, N. J

Liepos 5 d. gražiojoj tėvų 
pranciškonų vienuolyno koply
čioj Kennebu.nk Port. Me. vie
nas iš klierikų. Fr. Paschalis 
Sabas. OFM. padarė amžinuo-

Martusevičius. DD Ph D., šv. 
Jurgio parap. klebonas. Phila- 
delphijoj parodė ypatingą rū
pesti bei meilę savo parapijie
čiams. atvykdamas iš taip toli

komitetas.

padarė viską, 
norėta. Jei mažiau 
buvo tikėtasi, tai 
sportininkai.

Organizacinis
pirmininkaujamas J. Daugėlos, 
savo darbą atliko gerai. Atski
rai reikia paminėti dar A. 
Bielskų: jei šitos žaidynės iš vi
so galėjo įvykti, tai yra jo dar
bo. rūpesčio ir pastangų vai
sius. Jis buvo jų sumanytojas 
ir pagrindinis vykdytojas. Bet 
būtų buvę geriau, jei jo našta 
būtų buvusi padalvta tarp ke
lių.

Pažymėtinas įvykis — tai 
kad per žaidynių iškilminguo
sius momentus, atidarymą bei 
uždarymą sportininkai dalyva
vo su olimpine Lietuvos vėlia
va. kurią gražiai išsaugojo Jur
gis Venclovas, Amerikos lietu
vių olimpinės komandos vado
vas Pirmojoje Lietuvių Tauti
nėje Olimpiadoje Kaune. Ši 
tautinė relikvija didino žaidy
nių iškilmingumą ir kėlė pagar
bos jausmus jos išsaugotojui. 
J. Venclovui. kaip lietuvių 
sportininkų veteranui, vienin
teliam ir buvo leista šią vėlia
vą nešti.

Iš žymesnių lietuvių sporti
ninkų žaidynėse dalyvavo Z. 
Puzinausk is. Vyr. FASK pir-

būtent: Paulina
Marija Zaleckienė. 
Philadelhijos. 

šią vasarą 7 Lietu
vių šv. Kazimiero Pranciškonų 
provincijos klierikai jau buvo 
parvvkę į Kennebunk Port ato
stogom. tai iškilmės praėjo, da
lyvaujant taipogi visiems šio 
vienuolyno nariams. jaukioje 
seminarijos atmosferoje. Šita 
šventė padarė nemažą įspūdį 
vasaros stovyklos berniukams. 
Jie visi daly vavo minėtose iš
kilmėse.

Fr. Paschalis Sabas. OFM. y- 
ra gimęs Philadelphijoje. šv. 
Jurgio parapijoje. Tenai jis 
baigė pradžios mokslus, o vė
liau įstojęs į Pranciškonų ordi
ną. į lietuvių šv. Kazimiero 
provinciją, atliko naujokyną, t. 
y. vienus metus bandymo. Teu- 
topoly, III. Filozofijos mokslus 
išėjo Nekalto Prasidėjimo 
Pranciškonų provincijoje Cats- 
kill. N. Y., ir dabar studijuoja 
teologiją Wappingers Fals, N. 
Y., kurią baigs už poros metų 
ir gaus kunigystės šventimus.

Nors Fr. Paschalis yra gimęs 
Amerikoje, bet vis dėlto jis 
karštai myli Lietuvą, tą kraš
tą. iš kurio jo tėvai ir protėviai 
yra kilę, ir dėl kurio jis nori 
ateityje .kaip kunigas ir pran
ciškonas. dirbti ir aukotis. Te
gu Dievas laimina jo kelius.

Šiuo laiku lietuvių pranciš
konų šv. Kazimiero provincija

Šios kolonijos lietuviai pro
fesionalai užsitarnauja pagar
bos garsindami lietuvio vardą 
svetimtaučių tarpe.

Paskutiniu laiku vietos ang
lų laikraščiuose daug buvo ra
šoma apie muz. J. čižauską, 
sąryšy su šv. Mykolo parapijos 
100 metų sukaktimi. Muz. J. 
Čižauskas yra labai populiarus 
kitataučių muzikų tarpe ir 
dažnai kviečiamas jų parengi
muose dalyvauti bei pagroti.

Dr. Juozas Butėnas y ra Eli- 
zabethe viešųjų mokyklų vy
riausias gydytojas ir "Chief 
Medical Inspectcr”. Bet to. jis 
turi gerą praktiką svetimtau
čių tarpe kaip kaulų ligų spe
cialistas.

Muzikos mokytoja M. či- 
žauskienė čia taip pat plačiai

Vietos moterų klu-

Klier. Paskalis Sabas. O.F.M.. su savo motina

sius įžadus pranciškonų ordine. 
Jaunuolis iškilmingai prisiekė 
visą amžių tarnauti Dievui, 
gyvendamas pagal Serafiškojo 
Tėvo šv. Pranciškaus regulą 
neturte, paklusnume ir skais
tybėje.

Apžadus priėmė 8 vai. laike 
iškilmingų šv. mišių. T. Provin- 
ciolas Justinas Vaškys, OFM. 
kuris savo tai progai pritaiky
tame pamoksle labai vaizdingai 
iškėlė amžinųjų įžadų reikšmę 
bei svarbą serafiškame ordine, 
pabrėždamas kartu tuos var
gingus ir erškėčiais klotus ke
lius. kuriais eiti tas jaunuolis 
šiandien pasižada, gyvendamas 
pagal Kristaus Evangelijos pa
tarimus. Vienuolio gyvenimas 
yra aukos ir atsižadėjimo gy
venimas.

Klieriko Paschalio gimtinės 
parap. klebonas kun. dr. Vyto

Vienolyne, Kennebunk Port. Me. Iš kairės į de
šine — Tėv. Just. Vaškys. O.F.M.. provinciolas; 
kun. dr. V. Martusevičitis. šv. Jurgio par. klebo
nas Philadelphijoje; klier. Paskalis Sabas. O.F.M. 
ir kiti tėvai bei klierikai.

ir

^aterburv. Conn
Čia buvo suvažiavę "Aidos” 

teatro draugijos nariai. Malonu 
buvo pasimatyti su senais drau
gais ir prisiminti bei pasimelsti 
už mirusius. Už gyvus ir miru
sius narus buvo užprašytos šv. 
mišios.

Iškilmingus pietus pradėjo 
malda šv. Juozapo parapijos 
klebonas kun. J. Valantiejus. 
A. Lazdauskas iškilmėms va
dovauti pakvietė P .Benį, ku
ris labai gyvai vadovavo poky
liui.

Suvažiavime dalyvavo iš 
Nevv Yorko ir Pennsylvanijos 
svečiai bei vietiniai draugijos 
nariai — poną Brazauskai. Ba
nanai—ponai Brazauskai. Bo
čiai, Dervinskai. N. Jenušai- 
tienė. Jakobsai. Janušaičiai. 
Lazdauskai. B. Lukošienė. Na- 
murai, Pajoniai, Rakauskai. 
Razmaintai. Paliūnai. M. Vai
čiūnaitė. ir V. Žukauskiene.

Visi suvažiavimo dalyviai 
maloniai pasišnekučiavo, pasi
dalino įspūdžiais ir senais pri
siminimas. Tokį suvažiavimą 
pageidavo sukviesti bent vieną 
kartą į metus. J. R.

žinoma.
buose ji dažnai kviečiama pa
dainuoti ar paskaitas skaityti. 
Ponia M. Cižauskienė orogra- 
mose visuomet stengiasi įpinti 
lietuviškų dainų, kurios sve
timtautėm labai patinka.

Neseniai buvo suruoštas jos 
mokinių rečitalis, kuris labai 
gražiai pavyko. Po rečitalio 
buvo suruoštos mokiniams vai
šės. Vaišių metu pati mokyto
ja buvo iškviesta padainuoti. 
Ji padainavo lietuviškai Stan
kūno — “Ko vėjai pučia”, Ber
tulio — “Linksmoji minučiu
kė” ir prancūziškai ariją iš o- 
peros “Mignon.”

M. Martin - Marcinkevičie
nė (buvusi Kundrotaitė iš Ma- 
hanoy City. Pa. I vienintelė 
moteris policininkė Elizabethe. 
Ji yra lietuvių Moterų Piliečių 
klubo steigėja ir jo pirmininkė. 
Labai aktyviai reiškiasi visoje 
visuomeninėje veikloje. Nese
niai suruoštose policijos šaudy
mo rungtynėse ji iš revolverio 
pataikė į taikinį 96 šūvius iš 
100. Šia ir kitomis progomis 
galima dažnai jos atvaizdą už
tikti amerikonų laikraščiuose.

Be.

Philadelphia, Pa.
A. f A.

MIRĖ
Marijona Jurkevičienė, 75 

metų amžiaus, gyveno 1539 
\Vormrath St., mirė briželio 25 
d., palaidota birželio 30 d. Our 
Lady of Grace kapinėse. Liko 
nuliūdusios trys dukterys: Al
bina McBride, Josephina Do- 
nelly ir Adelė Jurkevičiūtė.

Jonas Kučinskas, 62 metų 
amžiaus, gvv. 2722 E. Madi- 
son St. mirė birželio 27 d., pa
laidotas liepos 1 d. šv. Karsto 
kapinėse. Liko du sūnūs Vin
centas ir VValteris.

Už abiejų velionių vėles bu
vo atlaikytos gedulingos pa
maldos, šv. Jurgio bažnyčioje. 
Laidotuvėmis rūpinosi Domini- 
kas Earaminas.

SEILINTOJI LIETUVI į SUSIARTINIMO

ŠVENTĖ-PIKNIKAS
liepos 27 dieną

N. P. Seserų \ ientiolvno ^odvboje. Putliam. Conn
įvvks sekmadienį.

DIENOS IŠKILMIŲ TVARKA: va I. šv. Mišios11:00
1.00 vai Lietuviški pietūs
5:00 vai. Iškilmingus mergaičių stovyklos 

užbaigimas.

Programoje dalvvati* 100 lietuvairiii!
— d

dalyvaudamas savo parapi- 
piečio įžadų iškilmėse. Šventėje 
dalyvavo klieriko motina Elena 
Sabienė ir jo brolis Pranciškus. 
Gaila, kad tėvas negalėjo da
lyvauti, nes po sunkios auto ne
laimės praėjusią žiemą dar nė

Amerikoje turi 8 klierikus, stu
dijuojančius teologiją, 8 einan
čius gimnazijos mokslus ir 3 
naujokyne. Tai yra gražus bū
relis jaunimo, pasir žusio dirb
ti ateityje Dievui. Tėvynei ir 
artimui.

Lietuviu Radijo Draugijos
P R 0. G R A M 0 S

J. P. GINKIS, Direktorius 
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kc-

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir 1.1 Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai*

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JF.Z.AVITAS
Muzikos Dr.

J. P. GINKIS
Direktorius

5000 w.

J. VALAKAS 
Pranešimu Dir.

BI'T.M'SKI.' TKYJE. kurio apylinkės labai gražios, kalnų oras ne
paprastai sveikas. Jūs čia rasite tikra poilsį ir džiaugsmą.

Erdvūs, su visais patogumais kambariai. labai skanūs ir įvairūs 
valgiai, pagaminti iš savo ūkio produktų: pieno, kiaušinių, daržovių, 
vaisiu etc.
Kas mėgsta žaidimus ir pramogas, čia ras Ping-Pong. Badminton. 
Telovision.

Butauskų ūki« 5 minutės nuo Torrington. Conn miestelio.
Čia priimami vasarotojai: liepos ir rugpjūčio mėnesiais.
Vietos užsakomos iš anksto savaitei iki šeštadienio 12 vai. po pietų.
KAINA prieinama ir pigi:: asmeniui 30 dol. už savaitę.
Iki malonaus pasimatymo BUTAUSKŲ CYJE, kurio adresas:

MRS. R B E T A N
RFD I. Moiintain R<l. Torrington, Conn.

Telef. Torrington 9055
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Helsinkio

ORTĄ S
olimpiadai artėjant
P. GANVYDAS

pasaulio 
kuriems 
sveika-

tikisi susilauktiKas keturi metai 
tikr oji sportininkai, 
sportas yra priemonė 
me kūne ugdyti sveiką sielą,
renkasi olimpiniams žaidi
mams. Nėra abejonės, kad tie 
žaidimai yra svarbiausias įvy
kis sporto pasaulyje. Iš visų 
kraštų suvažiuoja jaunimas ir 
draugiškoje atmosferoje pra
vedami žaidimai, apimą sporto 
šakų daugumą. Su nepaprastu 
pasiryžimu kiekvienas dalyvis 
garbingai siekia aukščiausio 
laimėjimo — aukso medalio.

Tarptautinis olimpinis komi
tetas (IOC) šį kartą pasaulio 
spoitinį elitą kviečia į garbin
gos suomių tautos sostinę Hel
sinkį. Ten liepos 19 dieną ofi- 
cialai prasideda 1952 metų o- 
limpiada. Kiekvienos olimpia
dos metu iš Graikijos estafetės 
būdu nešama olimpinė liepsna 
jau yra pakeliui į Helsinkį, kur 
olimpiados atidarymo dieną, ji 
bus iškilmingai įnešta į stadio
ną.

Iki šiol iš 79 kviestų valsty
bių užsiregistravo ir savo ats
tovus atsiųsti pažadėjo 71 
kraštas. Tai savotiškas rekor
das, nes toks dalyvaujančių 
valstybių skaičius dar negirdė
tas. Nemaža problemų, bet 
kartu ir nepaprastai daug dė
mesio susilaukė faktas, kad So
vietai pasiryžo išleisti savo 
sportininkus į laisvąjį pasaulį 
ir tuo pirmą kartą istorijoje 
bus galima palyginti Rusijos ir 
kitų kraštų sportininkų pajėgu
mą.

Žaidynių organizavimas, de
ja. įvėlė ir politinį momentą. 
Tvirtinama, .jog per klaidą bu
vo pasiųstas pakvietimas ko
munistinei Kinijai. Gi dabar 
raudonieji kiniečiai žūt būt no
ri patekti į olimpinius žaidi
mus, bet jų niekas nenori pri
imti. Rytų ir Vakarų Vokieti
jos sportininkai negali susitar
ti dėl vienos vokiečių koman
dos sudarymo. Dėl to V. Vokie
tijos komanda dalyvaus tikrai, 
bet ir Rytų Vokietija, dėl ku
rios neaiškaus nusistatymo ne
buvo galima sudaryti vieningą 
vokiečių komandą, 
reikalauja leisti jai 
olimpiadoje. Tačiau 
organiaciniai darbai
ypatingų nesklandumų. Žaidy
nių proga yra išduodami ir 
daugelio valstybių pripažįstami 
olimpiniai pasai, kurie atstoja 
oficialiuosius kelionės doku
mentus. Kad būtų padengtos 
išlaidos, kurių tikrai nemažos 
sumos susidarė, daugelis vals
tybių nutarė pasiųsti sportinių 
įrankų į Helsinkį. Štai Danija 
jau nusiuntė 600 porų bokso 
pirštinių, Vokietija parūpins 
matavimo įrankius, JAV sun
kaus kilnojimo įrankius ir pan.

taip pat 
dalyvauti 
apskritai 

vyksta be

Suomiai 
daugelio svečių iš užsienio. Bi- 
letų pardavimas vyksta sparčiu 
tempu. Jau vien Švedijoje iki 
šiol parduota apytikriai už 1 
mil. kronų. Kad turistai iš
vengtų kalbos sunkumų, 600 
universiteto studentų atliks 
vertėjų bei vadovų pareigas, o 
restoranuose valgių sąrašai bus 
anglų, prancūzų bei vokiečių 
kalbomis.

Kaip minėta, daug problemų 
savo dalyvavimu iškėlė Sovie
tai. Iki išandien dar tikrai ne
galima garantuoti, kad rusai 
olimpiniuose 'žaidimuose daly
vaus. Sunku suomiams susitar
ti su rusų atstovais dėl Rusijos 
sportininkų apgyveninimo. Iš 
pradžių rusai sutiko apsistoti 
jiems numatytose patalpose, 
kiek vėliau gi jie pranešė, kad 
rusų sportininkai atvyks į Hel
sinkį laivu ir tame pačiame 
laive gyvens. Dabar rusai ir šį 
planą galvoja keisti: neseniai 
jie pranešė, kad jie bandys sa
vo sportininkus lėktuvais at
gabenti į žaidimus, gi po var
žybų. nakties poilsiui, jie lėk
tuvais bus grąžinami į Rusijos 
teritoriją. Teks dar truputį pa
laukti, ir tuomet galutinai pa
aiškės, kur rusai apsistos. Jie 
tačiau jau dabar pareikalavo iš 
Suomijos, kad būtų pakanka
mai ginkluotų pajėgų, kurios 
budriai saugotų SSSR sporti
ninkus.

Vakarų Europos sportinin
kai žaidynių metu bus apgy
vendinti olimpiniame kaimelyje 
Kottby, kuriame yra vietos a- 
pie 4800 sportininkų, gi už ge
ležinės uždangos gyveną spor
tininkai apsistos Otnas kaime
lyje, kur gali gyventi apie 1350 
žmonių. JAV į Suomiją siunčia 
daugiau kaip 300 atletų. Rusi
ja žada atsiust, 400 sportinin
kų, bet daugiausia dalyvių bus 
iš pačios Suomijos., nors galu
tinas jų skaičius dar neaiškus. 
Kitos valstybės siųs proporcin
gai mažiau atstovų. Australai 
bei amerikiečiai jau išvyko į 
Europą.

Kas neturi galimybes asme
niškai nuvykti į Helsinkį ir 
vietoje stebėti didžiąją sporto 
šventę, galės ją sekti spaudos 
puslapiuose. Spaudos atstovai 
pamažu jau pradeda rinktis į 
Helsinkį, iš kur jie savo įspū
džius pasiųs į visas pasaulio ša
lis. Newyorkiečiams, atrodo, 
geriausias informacijas suteiks 
New York Times atstovas A. 
Danzig, kuris ką tik baigė sa-

vo pranešimus iš Londono, kur 
jis sekė Wimbledon teniso tur
nyro eigą.

Liepos 19, olimpinių žaidy
nių atidarymo dieną, iš stadio
no bus paleisti tūkstančiai ba
landžių. kurie turės skristi į 
savo kraštus. Nors skaitomasi 
ii’ su nuostoliais, tačiau mano
ma, kad daugelis balandžių 
grįš į savo kraštus, nors Malis 
jų turės skristi daugiau kaip 
100 mylių. Taigi ir balandžiai 
dalyvaus varžybose.

New Yorke ir apylinkėse Bostone ir apylinkėse
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JACKJ STUKAS

L

185 Clinton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-2*20

Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p. 
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

P. J. BAGDANAVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

*

i

1357 Bushwick Ave^ Brooklyn 7, N. Y.

£j

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų teL GLenmore 3-4445

Moterų 1200 mylių lengvaisiais 
lėktuvais lenktynėse Betty llaas 
iš Scarsdale. N. Y., laimėjo pirmą 
vietų, trim minutėm pralenkusi vi
sas savo varžot ės. Ji pasiekė vidu
tini 109 mylių greiti i valandą.

VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKU'. Al SU, NOSIES IR GERKLĖS IJGOS

Ofisai: 30 East 60th Street, New York City, penktas aukštai Važiuoti 
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. MU 8-8677 

Valandos susitarus antrad.. ketvirtai, ir šeštad nuo 5 iki 8 vakaro.
J2 Shore Lane, Bay Shore, L I.. Tel. Bay Shore 3710. Važiuoti Long Island 

Railroad iki Bay Shore arba automobiliu Southem Statė Parkway. Valandos 
susitarus pirmad., treėiad. ir penktad. visą dieną, o šeštad. tik iš ryto.

Priėmimo valandos:
Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 

išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PABIJODAMAS septynių kamba
rių namas su 17 ir puse eikerių dir
bamos žemės, prie gero vieškelio 
(27-tas Highvvay). Prieinama kaina. 
Kreiptis pas pati savininką I. (bal
kis, D. D. 1, Prineeton, N. J. Tel. 
MOnmouth Jct. 7-6203.

» 0

Stephen B rėdos Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.,
Brooklyn 8, N. Y.

f Tel. APplcgatc 7-7083
A....... -—..............

Ofiso tel. LExingU>n 2635 Namų tel. LOngwood 1721

S. Ankudas (Ankiidavičius) M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

91* W. Lombard Street, Baltimore 23, Maryiand

z

Z

Priėmimo valandos:
KASDIEN 10—12 ir 7 9 p p. išskyrus ketvirtad. ir šventad.

Trečiadieniais pagal susitarimą
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Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
38 Grand St., Brooklyn II, N. Y.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
485 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

MVRRRRRRRRRRR*

PARDUODAMAS NAMAS 50x100
Pilnai įrengtas ir tinkamas įvairiems parengimams. 
Lygiai taip pat privataus pobūdžio -subuvimams ir 
t.t. Namas trijų aukštų.

193-95-97 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Wm. Kincheloc. Tel. EVergreen 1-2112
i

-' Telefonas: EVergreen 4-8934

■: PARAMOUNT BAR & GRILL
«' STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS
; ! SAVININKAI
• Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
;; Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.

Importuoti konjakai - Ltkandltai • Tdevfcdju - Marika - Sportas
< I

-1 502 GRAND ST., kampan Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

»mh4mh«i»hihh

< >
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Tel. EV 4-9672 Namų tel. EV. 4-1912 i

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU 
KLUBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 Union Avenue Brookly n, N. Y.

JOIIN DERUIIA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų Hgų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti U 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

PARDUODAMI MAMAI
PIGUS, GEBI, GEROJE VIETOJE

RIDGEVVOOD ■— 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai: VVOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

J. V ASTON AS
REALTY and INSURANCE 

3225 FuKon St. Brooklyn, N. Y.
Tel. AP. 7-2790

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.’’

III!

William J. Drake 
( n R A G t N A S ) 

LIETUVIS ADVOKATAS
K - AS HARFHAM PU 

JAMAHA, N. Y.
Tel. JAmaiea 8-7722

iki
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S. Barasevičius ir Sūnus J 
FUNERAL HOME f

254 W. BEOADVVAY .
South Boston. Masu. f Į

JOSEPH BARASEVIČIUS ♦ 
Laidotuvių Direktorius ♦

NOTARY PUBLIC |
Patarnavimas dieną ir naktį f 

Koplyčia šermenims dykai ♦
Tel. SOuth Boston 8-2590 I 

AVenue 2-2484 J

Lithuanian 
Furniture Co.

> M O V E R s — :
SO 8-4618 ;

; INSURED and BONDED ]
’ Local and Long Distance MovercĮ

326-328 W. Broadway ‘
! SO. BOSTON, MASS. į

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston. Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletakat 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-6815 

SOuth Boston 8-2669

VAITKUS*
FUNERAL IIOME

197 VVFBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

pačios ir į kitus miestus.
Reikale bukite: TsL TR 6-6434

S. A. CHERNOFF, M. D. 
Kraujo ir Odos ligos

223 SE4OND AVENUE 
N. Y. <’., N. Y.

Room 14 Tel. GK 7-7697

A.J.NAMAKSY Į
Office Tel. SO 8-0948

Real Estate & Insurance i><

409 W. BROADMAY
So. Boston, Mass.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-0402-M

NAUJA GYDUOLE

nerviškų

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos skaudėjimų,
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam j namus.

I Tel. EVergreen 7-4335

[Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

! Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 MetropoEntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(Bieliauskas) 

laidotuvių Direktorius
Notary Public

660 GRAND ST.
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

23>1 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — VVoodhaven, Rkhmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos .(insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INTSURANCE

8656 85th Street, Woo<fbaven 21, N. Y,
Tel. VIrginia < -1896

i

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Prel. P. Juras. 94 

Bradford St., Lawrence, Mass. TeL 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, .37 Franklm St, Norwot*i. 
Mass., ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St., So. 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St., Norvvood. Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
džius, 32 Wilder St.. Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

’xdininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Bairv St., Dorchester, Mass. Tel 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis. Nell P. Meškūn&s. P 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu. 5<> Cot
tage St.. Noruood. M iss. T»'l. Ncr 
uood 7-1449. Pinigines perlaidos - 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

ALUYANDER’S CO. 
414 West Broa<1way, 
South Boston 27, Mass.

P A C K A R I)
Manufachirin" 

Co.
Mfrs. of ('tįstom

ALTO SKAT COVERS 
and

C( )NVERTAF>LE T( )PS

33 Nashua Street 
Manchester, N. II.

Tel. 2-6493

Skaitykite ir platinkite 
“bARBININK>”

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU. KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJA. 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavarde ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim.

DEKENS PRODICTS
P. O. Box 666

Newark 1, N. J.
(66)

A m o s k <* «i ji
Bcvcrages, Inc<

Schlitz, Carling’s Ale,

Crofl, Hanley’s

316 KIMMON ST. 
Manchester, N. II.

Tel. 2-9033
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Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and IIEATING SERVTCE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

i
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DARBININKAS
Affl
NAUJIENOS. - - 1 V

Angeniu karalienės parapi
ja* piknike, liepos 20 d.. Klas
čiau* Parke, bus renkama pa
rapijos karališkoji šeima. Kan
didatais numatyti P. Dulke. 
M DuE-ūenė ir P. Kizis.

Apreiškimo parapijos meti 
ui* piknikas ruošiamas rug
pjūčio 24 d. Klasčiau* (Clintoni 
Parke. Maspethe. Visos para
pijos draugijos tą dieną susi
laiko nuo kitų parengimų ir 
ruošiasi uoliai dalyvauti para
pijos piknike.

J. E. vysk. John J. Board-
man. Tikėjimo Propiga: dos

P. ir M. Montvilai, 
senosios kartos lietuviai vei- 

iMfHU. u>i ukum puamnA ■ itiw Imc Rėjai Brooklyne, liepos 7 d. at- 
<*,Bus«wk.. av^u.. m. šventė 40 metų vedybinio gy-
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ veninio jubiliejų. Ta proga jų 

artimieji suruošė pagerbimo 
vaišes ir įteikė gražių dovanų.

Pagerbime dalyvavo sukak
tuvininkų dukterys, giminės ir 
artimieji draugai, būtent: Ste
ponavičiai. Kubiliai. Norvilai, 

Daubarienė, Pr. Ivaškevičius, 
J. Liaukus, dukterys Teresė ir 
Aldona su savo vyru Bučinsku 
ir sūnum Tamuku.

Sukaktuvininkai nuoširdžiai 
dėrkngi viisems juos pagerbu
siems ir gausiai apdovanoju 
siems.

Juozas Kapočius
Liet. Enciklopedijos reika

lais lankėsi \Vashingtone. D. 
C., ir tarėsi su prof. Vaclovu 
Biržiška. Taip pat pakeliui bu
vo sustojęs ir Philadelphijoje, 
kur buvo susitikęs su tenai gy
venančiais lietuviais profeso
riais.

Lituanistą posėdis
įvy ko liepos 6 d. Karalienės 

Angelų par. salėje. Naujų mok
slo programų projektus refera
vo V. Čižiūnas, B. Kulys ir Pr. 
Naujokaitis. Posėdžiui pirmi
ninkavo prof. J. Brazaitis. 
Naujosios programos netrubus 
bus pasiųstos Lietuvybės Išlai
kymo Tarnybos Valdytojui 
tvirtinti.

AMtiiKOs urrvvm uuiuuim 
«■»>>» OJUOCĮS «<«■*

Itf lOS" LELlžINf; LINDENE
ICoiU. '■'tuko

radijo \maudos "Rūtos" klubo 
surengtoji gegužinė sekmadie
ni j Linden. N. J. parką sutrau
kė apie du tūkstančiu lietuvių 
iš Neu Jersey, New Yorko, 
Connecticut ir Mass valstybių.

įsteigta Manahttane. 
mas 
salėje, 
rinkus 
viams.

A atroji AL Bendruomenes 
Apy linkę

Susirinki-
įvyko Auršos Vartų par. 

palyginti, gausiai suei
tos apylinkės lietu- 

Organizacinio k< >miteto
du kalbą nusakė J Makausvai

lie-

daugijos ir vysk. Metzger var kas. Su*:rinkimui pirmi:ninkavo
du atsiuntė padėką Apreiškimo adv. J. Šlepety s, b s< kngori iv o
parapijai už aukas mis; oms J. Boley. Apy linkės v;:;idyb<>n
EI Paso vyskupijoj. Aukų buvo išrinkta: : irm. kun. prof. M.
surinkta 401.85 dol. Ražaitis, vieepirm. Ali Stan-

kevičius. Ižd. inž. J. TLška.V. J. Aatsimainymo parapi- sekr. J. B dev ir narv.«; Vvt.je* bažnyčicj’e. Muspethe. 
po* 18 d., penktadienį 8 vai. 
ryto prasidės novena j šv. O- 
ną. Per devynias dienas bus 
laikomos giedamos mišios, o po 
šv. mišių bu* kalbamos nove- 
nos maldos vi*ų novenoje da
lyvaujančių intencija. Parapi
jiečiai : agim mi ku . siau 
prie novenes maldų ; rl-įjungti.

Aviža. Kor/rolės komisijom dr. 
K. Abrozaitls. K Kavaliaus
kai ir St. < 
praėjo labai gyv 
gai.

>?.s. Misirmuimas
i ir nuctaikin-

Programą vedė pats Jokūbas 
Stukas. Programa atidaryta 
JAV ir Lietuvos Himnais, ku
riuos giedojo Agnės Skarulytė. 
akompanuojant Alg. Kačanau- 
skui.

Atidarymo kalbą pasakė J. 
Stukas. tuojau pat pakviesda
mas kalbėti "Rūtos” Klubo pir
mininką — brooklynietj K. Ga
gą. Sveikino gausiai susirinku
sius lietuvius Nevvai ko šv. Tre
jybės par. klebonas pi-el. Ign. 
Kelmelis, Baltimorės liet, radi
jo valandos vedėjas J. Ruzgą, 
J Stuko pavaduotojas Alf. Pe
tį utis ir kt. Bavonnės par. kle
bonas kun. Kemėžis. kaip ir vi
sose šio klubo gegužinėse, pra- 
v t dė liet, dainų dainavimą. Vė
liau. A.lg. Kačanausko vado
vėli amas “Rūtos” choras pa
dainavo visą eilę dainų.

Geras oras ir nevvjersiečių 
tm-e po; u! ia r i Jokūlio Stuko 
r: dijo valanda ir "Rūtos” klu-

< sutraukė bičiulių net iš to- 
’im'ausių vietovių. Buvo per 
dešimt įvairių laimėjimų. “Miss 
Lithuania” išrirkta Gertrūda 
Galauskaitė iš Brooklyno.

ŠAUNŲ PIKNIKĄ
Laimėjimas paskirta 500 dolerių grynais. Be to, bus visa eilė laimėjimų daiktais. Gros 

puikus daugelio asmenų orkestras. Rinks parapijos karališką šeimą. Bus gardžių val
gių ir gėrimų.

Tinkamiausia proga smagiai praleisti laiką lietuviškoje aplinkoje ir nuotaikoje. 
Visi kviečiami kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

ĮŽANGOS MOKESTIS: — parapijiečiams, išplatinusiems laimėjimų knygelę, nemoka
mai, o svečiams 75 centai. PRADŽIA 2 V AL P.P.

nu
ŽINIOS__

i

Angelą Karalienės parapijos 
bažnyčioje šv. Onos 
prasidt da penktadienį 
ryto. Kasdien prieš m 
kalbamas r ožančius, o
specialios novenos ma 1 s 
dien

Ncvena 
8 vai.

išia> bus 
po mišių

K. 8 S -
liepos 26 L Liep - _ i 
šv. mišios (sudėtinės) 

aikytos visų Novenoje 
dalyvavusių intencija. Tikintie
ji kuo gausiau prašomi novenos 
maidose dalvvauti.

Didžiulį koncertą
ir šokius BALFo Vajaus Ko

mitetas nutarė suruošti lapkri- 
č.o 16 d. Lest Battalion salėje. 
Elmnurst. Nevv York. Tai bu.* 
BALFo vajaus užbaigimo pro

polio
prašomo* 

pramogų 
kad visi tu- 

ateitį į BAI.Fo

Čikagos lietuviai, vadovaujant Dariau* ir Gir :>« postui Nr. 271. suruošė Dariaus ir Girėno tragiško- 
sios lH-tų metinių sukakties minėjimų. Čia jungtinis minėjimo komitetas. Iš kairės i dešine sėdi: T. 
lilinstrubas. A. Kalvaitis, muz. J. Kudirka, komp. A. Pocius, dr. Stp. Biežis. inž. A. J. Rudis, posto 
vada* J. I.. Pauk*ti*. Liet. Konsulą* P. Daužvardi*. J. Kazanauskas. E. Mikužiūtė, A. Valonis, A. Valuc- 
•*a* adv. A. !.a;>in*ka*. stovi: adv. A. VV.-II*. adv. A. <>li*.

• -n L ■

y -
R. *■ i

Mirė Vysk. Markham
Staiga susirgęs ir paguldytas 

Lovvell ligoninę Bostono ar
kivyskupo pagelbininkas Vysk.
Markham mirė liepos 9 d. Pa
laidotas Lovvely, savo kilmės 
vietoje.

Bėda su autobusais
Jau keturis mėnesius strei

kuojančios Eastem Mass. au
tobusų linijos tarnautojai bu
vo liepos 8 d. nubalsavę grįžti 
j darbą, tačiau tą pačią dieną 
susipyko su savininku ir nuta
rė toliau streikuoti. Ginčas ei
na dėl anksčiau atleistų Lowell 
19 tarnautojų. Atrodo, kad vis- 
dėto streikas jau baigsis.

Lietuvaitė auksL mokslo 
draugijoj

Jurėnaitė, su pasižy- 
baigusi aukštuosius 
ir priimta j Delta Pi 
aukt;. mokslo draugi-

Aštuoni knygos mylėtojai
Bostoniškiai p.p. Strockis, 

Mickūnas, Pilka, Čepas, Ketu
rakis, Liepas, Jakulis ir Mano- 
maitis sudarė lietuviškos kny
gos mylėtojų ratelį. Iš kiekvie
nos algos jie moka po 25 cen
tus į knygos kasą. Už tuos pi
nigus skaito patys knygas, per
skaitę siunčia Diepholzo gim
nazijai. Tai gražus sumany
mas.

SLA seime,

kurks jvyko Clevelande, iš Bos
tono dalyvavo apie 10 atstovų, 
jų tarpe ir adv. Kalinauskas, 
SLA pirmininkas.

Minką piknikas

įvyko liepos 13 d. Brockton 
Fair Grounds. Ir šį kartų ne
apsiėjo be “gražuolių” rinki
mo.

BROCKTON, MASS.

gą. Pats vajus prasidės 
mėn. Organizacijos 
U dieną kitu 
n r e n g t i .
rėtų galimybės 
parengimą.

Irena 
mėjimu 
mokslus 
Epsilon
ją nare. Ji yra Bostono sanda- 
riečių veikėjos J. Tumavičienės 
dūkti.

Pakėlė mokesčius
Bostono miesto valdžia 

šiems metams nustatė, kad šį
met už nuosavybę mieste bus 
mokama $66.80 nuo tūkstančio 
dolerių. Praeitais metais bu
vo $62.80. Tokiu būdu pakelta 
keturiais doleriais.

centreBalto
per birželį gauta aukų iš v 
Amer.kos Ba'fo skyrių 4.14" 
dol. ; inigais. 3.039 svarai dra
bužių ir avalynės. Pinigais 
daugiausia gauta iš riinois val
stybes lietuvių — 2.062 dol. ir 
91 c.. Nevv Jersey lietuvių —

: • i . ■ ■ •••.’.yorki, ;
150 dol

DARBININKO RĖMĖJAI
:6n

tik-

K

Broniu* Kuly*.
Rytinių JAV Lietuvių M»ky 

' it) S;: j. ngj- Centr ■ Valdy • >s 
pirmininkas, socialia telegra
ma pasveikino Elizabetho kle
boną kun. J. Simonaiti jo ku
nigystės sukakties proga. Lie
čia: mokyto ai yra ypatingai 
sukaktuvininkui dėkingi, kad 

ve'ė lituanistiką ir leido ją dė
styti normalių pamokų metu.

Juozas Cinkus.

Ksaveras Sirumskis ir 
brcx 
bu 
da 
te:

ke 
yniečiai pereitą savaitę 

’ išvykę j Cleveland. Ohio. 
mil SLA seime ir kituose 

la tuo metu vykusiuose f u-
•inkimuose.

Juozu: Statkevičiui, gyv. 238 
S . Vvood Avė.. Linden. N. .J., 
pi les ;oia metų atvykusiam iš 
tr- mties. (Lunben-ko) dirbant 

rike mašina sulaužė dešinę 
ranką. Gydosi namuose.

Po $2: E. Davis, Flushing. 
Y , B. Molcikaitis, Delmar.

. Y.. Mrs. A. Miskevičienė. 

. Šalnauskas, P. Povilaitis. 
Mrs. M. Landžius. Mrs. E. Nor
kienė. Mrs. S. Pužaitis. V. Pe - 
ruškevičius. Mrs. A. Ivaškevi
čius. .J. Smolskis. \Vaterbury. 
Conn.. Mrs. J. Kavaliauskas, 
J. Pakaitis. .J, Šerys. Hart- 
fI. Conn.. J. Butkus, Rev. 
J. V. Kazlauskas. Bridgeportt 
Conn.. P. Gudinąs. Nevv Bri- 
tain. Conn. Mis. N. Sharris. 
East Granby, Conn.. S. Gribu- 
T-. Centrai Village, Conn.. Mrs. 
A. Kudarauskienė. 
v< n. Conn . Mrs. J. 
Jariffville. Conn..
PlainviR

• S .

N.
A.

East Ha-
Kasilevvski.
S. Lipčius.

le. Conn.. V. Norkūnas.

Nevv Haven. Conn., Mrs. V. 
Ermalavich. Seymour, Conn., 
G. Švelnvs, Ansonia, Conn., 
Mrs. Gegecka. Shelton, Conn., 
W. J. Millsbuck, Meriden, 
Conn., Mrs. U. Rapšis, Man- 
chester. Conn., Mrs. A. Jonai
tis. Thomson, Conn., Mrs. M. 
Jurienė, Mrs. A. Feiferis, Rev.
F. A. Virmauskas, So. Boston, 
Mass.. Mrs. B. Šidlauskas. A. 
Zaveckas, Cambridge, Mass., 
L Leknickas, J. Grigas, Mrs.
G. Aleknas, Mrs. E. Belinskas, 
VVorcester. Mass., P. Adomavi
čius. C. Vaitkevich, Athol, 
Mass., Miss S. Rimai.ė, Mrs.
A. \Volange. Lavvrence, Mass.,
B. Jurkevičius, Haverhill,

Vadinama* "aukštai skrendančia radaro *totiini" nauja laivyno radaro lėktuvą* *kren<!a bandomajai 

k»-h.,n«-i ti»-* Californijo* kalnai*. Ji* skirta* JAV unyhai nuo galimo priešų lėktuvų užpuolimo.

■lo pa*tat>n>a* laikoma* svarbiu žingsniu stiprinant JAV apasaugų galimro karo atveju.

Sportinių moterų drabužių
siuvyklai

REIKALINGOS
DARBININKES
a
Geros darbo sąlygos. Galima 
dirbti valandini ir gabalini 
< piecework > 'btrba.

1531 gates a vf...
Brooklyn, N. Y.

Telef, HE 3-2188

Siuvykloje dirba ir lietuvių.
Darbo reikalu kreiptis j MRS.
BOHDAN MOROZ.

Mass., Mrs. J. Šimkus, Green- 
field, Mass., V. Markis, Brigh- 
ton, Mass., Mrs. O. Bačinskie- 
nė, Roxbury, Mass., J. Zubaus- 
kas, Amesbury, Mass., Mrs. J. 
Patks, Hudson. Mass., A. Shay, 
No. Andover, Mass., J. Tama
šauskas, Lovvell, Mass., Mrs. P. 
Jocinskas, A. Šalkauskai. E. 
Januška. J. M. Šiksnis, Pitts- 
burgh. Pa., J. Shaltonis, N. S. 
Pittsburgh, Pa., Mrs. Arlaus
kas, Mrs. G. Urbas, Scranton. 
Pa., Mrs. B. Povilaitis, Corliss, 
Pa., Rev. A. Zubrys, O.F.M. 
Bridgeville, Pa., Mrs. C. Balt
rušaitis. Dunmore. Pa., K. Va
siliauskas, Mt. Carmel, Pa., 
Mrs. M. Verosky, Edwards- 
ville. Pa., Mrs. J. Ltscevičienė, 
Phila., A. Antanaitis, Luzeme, 
Pa., Mrs. K. Veresilka, R. Ru
steika, Mrs. P. Jacobs, Ad. 
Varnas, S. Novickas, K. Bru
žas, K. Balčiūnas, Chicago IU., 
Mrs. O. Rashinskas, Cicero, 
III., L. Barauskas, Melrose 
Park, III., Mrs. A. Marickienė, 
Spring Valley, III., M. Jamei- 
kis, Rockford, III., J. Peckis, 
L. Gruvanas, Mrs. J. Yekulis, 
Detroit, Mich., Mrs. M. Slavic- 
kienė, Mrs. I. Petersonas, 
Grand Rapids, Mich., Mrs. S. 
Grynnch, Three Ooaks, Mich., 
J. Witkoff, A. Tarankus, H. 
Kissel, V. Mazaliauskas, A. 
Mikelionis, Cleveland, Ohio, J. 
Balbatas, L. Briedis, Euclid, 
Ohio. J. Gumas, Lewiston, Me., 
G. Akulevičius. Providence, 
R. I., K. Pakulis, Washington, 
D. C., J. Skinder, Clinton, Ind., 
J. Draugelis, Crovvn Point, Ind., 
Rev. M. Sandavičius, Kansas 
City, Mo., Mrs. Ališauskas, 
Moundsville, W. VaL, Mrs. J. 
šaulys, Kenosha, Wisc.

40-ties Valandų atlaidai
Liepos 4, 5 ir 6 dienomis, 

Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
Kongregacijos motiniškuose 
namuose įvyko 40-ties valan
dų atlaidai.

Šv. mišias atnašavo vienuoly
no kapelionas kun. J. švagždys. 
Pamokslus sakė: pirmą dieną 
kun. J. Švagždys, antrą Pro
vidence šv. Kazimiero par. vi
karas kun. V. Martinkus ir 
trečią Lavvrence šv. Pranciš
kaus par. vikaras kun. V. Pau
lauskas. Paskutiniuosius miš
parus celebravo svečias iš Či
kagos, Cicero klebonas kun. S. 
Albavičius, asistuojant Nor- 
vvoodo klebonu; kun. F. Nor- 
butui ir Cambridge Nekalto 
Prasidėjimo par. vikarui kun. 
Petrauskui. Užbaigtuvėse da
lyvavo ir vienuolyno globėjas 
prel. P. Juras.

Šios gražios ir prasmingos 
iškilmės praėjo pakilia mal
dos nuotaika, kurią ytin padi
dino gilūs ir nuoširdūs pamoks
lai ir puikus seselių choras. Vi
si pamokslininkai ypatingai iš
ryškino neribotą Dievo meilę 
žmogui ir žmogaus nepaprastą 
tos meilės nesupratimą ir jos 
nepaisymą. Tenka apgailestau
ti. kad dėl mažos koplyčios ne
daug svečių tegalėjo pasinau
doti šia dvasios puota, o pa
čioms seselėms teko talpintis 
gretimame kambaryje, savo 
vietas užleidžiant seneliams ir 
svečiams.

Nukryžiuoto Jėzaus Seselių 
rinkimai

Liepos 9 d. Nukryžiuoto Jė
zaus Seserų motiniškame na
me, Brocktone, įvyko genero
las viršininkės ir patarėjų rin

kūnai. Generole viršininke bu
vo išrinkta sesuo M. Annuncia 
ta, buvusi Motinos Ligorijos 
asistentė per pereitus trejus 
metus. Ji iš eilės yra penktoji 
generole - viršininkė. Asistente 
buvo išrinkta sesuo Imelda, 
buvusi Šv. Roko parapijos mo
kyklos viršininkė. Brocktone, 
per paskutinius šešis metus. 
Patarėjoms išrinktos sesuo Li- 
gorija, sesuo M. Konsolata ir 
sesuo Agnietė.

Po $1.00: A. Ryliškis, V. 
McKosky, Brooklyn, N. Y., 
Mrs. J. Lukša, Schenectady, 
N. Y„ J. Zakarauskas, East 
Haven, Conn., Mrs. B. Kalau- 
sis, Miss M. Auiskaitė,
Boston, Mass., Mrs. J. Jekavi- 
čienė, Tauton, Mass., Mrs. V. 
Bonalis, Hudson, Mass., Mrs. 
R. Levickas, Methuen, Mass., 
K. A. Keblinskas, Brock on, 
Mass., Mrs. M. Laukaitienė, N. 
Phila., Mrs. M. Bukėnas, Phila., 
Pa., Mrs. L. 
burgh, Pa., 
Hickmavv; 
Pažėrunaitė,
Stasiukonis, Cicero, III., 
V. Parulis, J. Rugienius, Det
roit, Mich., A. Garmus, 
M. Halaburda, Cleveland, Ohio, 
M. Saulius, Denver, Colo.

Po 50 c.: V. Siskinas. Chica
go, UI.

Dėkingi
TT. Pranciškonai

Pakrosnis, Pitts- 
J. Labanauskas. 

V. Musinskas, 
Chicago, III.,

IEŠKOMI

k.. Klo-

Suvatkų

k., Klo-

ižmona

Adomaitis, iš Ošiu
vainių parap.

Bajoras, Jonas, iš
Kalvarijos.

Balčiūniatė, iš Ošiu 
vainių parap.

Bergas, Jonas ir jo 
Peseckaitė, Adelė.

Deveika, iš Klovainių.
Jaknevičius J., iš Kapčiūnų 

k., Pakruojo v., Šiaulių ap.
Kavoliukas, iš Sodeliškių k.. 

Šilų parap., Panevėžio (buv. 
Kauno) ap.

Kučinskis. Petras, iš Tverų 
vai., Telšių ap., Beržuvaičių k.

Michelkevičiūtės, Sofija ir 
Veronka, iš Kauno — Šančių.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate General of 
Lithuania

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

Mrs.

So.

Vien** žymiųjų JAV sporto žvaigž
džių Dot.lai H Aurora, II)., bando 
savo jėgas Helsinkio olimpiniame 
kaime. Jis yra žinomas šokėjas su 
kartim.

Mrs.


