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Iš Sibiro atraše ant drobes

TURISTAI TARP BALTIJOS KRAŠTŲ IR VAKARŲ
Iš Baltijos kraity atvyko tik rinktiniai komunistai, palikę Įkaitus

Iš Sibiro grįžo ant neštuvų

Nasseriui skauda

tai nesuinteresuoti.

Respublikonai prisidarė sau 
naujų klapaty

Prezidentasiškėlė Stasseną 
ar Hoffminą nes jis mėgsta 
tokius žmones įstatyti | ankt 
tas pareigas ir tuo kelta juos 
apraminti.

ITALŲ LAIVAS NUSKENDO • RELEI VI Al IR ĮGULA IŠGELBĖTI

ti į Ameriką, parodyti spaudos 
atstovam ir pateikti jų verti: 
mai į anglų kalbą.

Laiškuose aprašoma padėtis 
lageriuose, streikai, pasiprieši
nimas. Nurodoma, kad streikų 
malšinti 1953 ir 1954 buvo at
vykęs vyr. prokuroras Ruden- 
ko, tas pats, kuris buvo Sovie
tų teisėjas Niurnberge.

Gerai, kad ukrainiečiai tuos 
laiškus pavertė dokumentais, 
o “Lietuvos tikinčiųjų laiškas 
Pijui XH” nebuvo įtrauktas nė 
į Kersteno komisijos rekordus.

KUR NEDRAUGIŠKUMAS 
IR KUR KIŠIMASIS

STASSENAS SUGALVOJO 
GUDRIAI

pora -r- komunistiniai poetai, 
kurie abu buvo laimėję Stali
no premijas. Visi kiti buvo po 
vieną, bet jų artimieji likę 
anapus.

prieš žmogaus teises registro#- 
ti ir dokumentam rinkti.

ReAdiuciją pasiūlė kongres
menas Thomas J. Dodd. Ji§

Hooveris moko Zarubiną nusiginkluoti

apie juos... Vieną-dieną, Dievo 
palaimintame laike, tie baisu
mai, kuriuos komunistai pą- 
darė, bus teisiami ir baudžianti 
pasaulio padorumo jėgų... Atei
ties kartos galės pasimokyti E 
tos komisijos rekordų. Tai bus 
pamoka, kuri sakys, kad baisu
mas neturi ribų šiame pasau
lyje. Toji pamoka sakys, kad 
nėra kainos, kuri būtų per auk
šta, kurią turime mokėti už lai
svę... Toji pamoka sakys, jog 
viskas yra darytina, kad geni
mas ir padorumas triumfuo-

Užsianiačiani leidžiama judė
ti tik tarp ifuasty — Talino, 
Rygos, Kauno, Vilniaus.

STASENAS IR NKONAS, msitBce visiškai maloniai vienas kitam 
šypsosi.

• Valet. sokr. Dūlias prane
šė Vokietijos* atstovui, kad 
Amerika nesirengta atitraukti 
kariuomenės iš Europos.

Iš Sibiro sugrįžo ant neštu
vų dr. Margarette Ottilinger, 
austrė, ligi 1948 metų buvusi 
Austrijos valdžios įstaigų auk
šta pareigūnė.

1946 Ottilinger vyko Austri
jos vieno ministerio automobi
liu ir, kai tik pervažiavo į so 
vietinę zoną, sovietų agentai 
ištraukė ją iš automobilio ir 
nusitempė. Nuo to laiko apie 
ją nieko nėbuvo girdėti. Manė, 
kad ji žuvus. Tik dabar liepos 
24 paaiškėjo jos visa istorija, 
kai ji buvo sugrąžinta...

Sovietai ją pagrobę apkalti
no, kad ji esanti Amerikos šni
pas, ir nuteisė 25 metam. Nu
gabeno ją į Sibiro darbo lage
rius. Pasirašius Austrijos su
tartį, buvo paskelbta amnesti-

mo jų dviejų žmonių — ne tik 
Nixono, bet ir paties Stasseno.Kurie ten buvo, susidarė 

neabejotiną įspūdį, kad visuo
se trijuose kraštuose po tiek 
metų geležinės rankos teroras 
sumažėjęs, žmonės jaučiasi 
galį laisviau kalbėti nei anks
čiau. Jie net reguliariai klauso
si anglų ar amerikiečių radijo.

Suomių delegacijom leidžia
ma lankytis Talinne. Austrijos 
parlamento delegacijai buvo 
leista pabuvoti Lietuvoje, kuri 
labiausiai iš visų Baltijos kraš
tų terorizuojama. Anot, kores
pondento, neramumai katali
kiškoje Lietuvoje tęsėsi iki 
1951, kada paskutiniai parti
zanai buvo apsupti ir sunai
kinti. Danijos 'turistam buvo 
leista aplankyti Rygą. Ir nuo 
to laiko ji daugiau ar mažiau 
pasiekiama turistam.

Paskutinis ir sensacingiau
sias įvykis buvo dviejų pabal- 
tiečių grupių pasirodymas

Kun. A. J. Rupsis iš Spring 
Valley, HL, atsiuntė iškarpą iš 
amerikinio laikraščio, kuriame 
liepos 21 jo Korespondentas 
iš Stockholmo Wilham H. Sto- asty ir du 

dienų, liepos 
pasirodė grynai estų grupė — 
29 "turistai’'.

Iš tų 29 buvo tik 2 vedusių
jų poros,. Viena pora, buvo

Maskvos “Pravda” piktinasi, 
kad Austrijoje Vienos gatvių 
vardai atstatyti senieji ir iš
mesti tokie kaip Stalino aikštė 
ir kiti bolševikų Įvesti? “Prav
da” sako, kad tai reiškia ne' 
draugingumą prieš Sovietus.

Švedijoje. Pirma grupė buvo 
atvykusi laivu, kuris keliavo Į 
Genują ir Rotterdamą.

Grupėje su rusais buvo 30 
latviai. Po kelių 

10 Stockholma

skaldo 
Stasse- 
į vice- 

Eisenhowerio iš

baigdama karą, turėjo 12,3 
milijonų, kariuomenės, o ne
trukus sumažino ją iki 1,5 mi
lijonų, tik Korėjos karo metu 
padidino iki 3,6 miL, o dabar 
vėl sumažino iki 2,9 nffl. Jei
gu Sovietai sumažins, kaip jie 
žadėjo, savo kariuomenę 1,2 
miL, tai tik 1957 jie susily
gins su Amerikos kariuomenės 
skaičimn:~

Šituo paaiškinimu buvo su
duotas smūgis Sovietų siekia
mai propagandai, kad ji jau 
nusiginkluojanti.

neman aprašo* prasidėjusias 
turistų keliones tarp Vakarų 
ir Baltijos kraštų.

Rusija daro didžiausių pa
stangų —tsak4....fceresponden- __ ...
tas, kad pasaulis užmirštų vaikus palikusi Estijoje, ifita 
vieną iš didžiausių sovietų nu-.
sikaltimų — Baltijos valstybių' 
nepriklausomybės atėmimą. 
Bet jas primena tyliai prasidė
jęs turistinis susisiekimas tarp 
Estijos, Latvijos, Lietuvos ir 
užsienių. Faktas, kad tie turis
tai yra rinktiniai komunistai ir 
kad jie palieka anapus uždan
gos įkaitus, nesumažino jiem 
laisvojo pasaulio dėmesio.

Leidžiami ir užsieniečiai į 
Baltijos kraštus, kurie per tiek 
metų buvo neprieinami-

tija, kuri lietė ir dr. Ottilinger. 
Bet tik dabar pargabeno ją iš 
lagerio, pristatė i Sovietų at
stovybę ir paskelbė jai, kad 
visas pasmerkimas 25 metam 
yra panaikintas ir • kaltinimas 
atšauktas. Vadinas, ji pripa
žinta nekalta. Už ką ji tad tu
rėjo būti septynerius metus 
kankinama? Sovietai to nepa
aiškino ir nieko nepasakė, kad 
jie atlygintų už visąz sugriautą 
sveikatą, nes Ottilinger nuo 
bado buvo taip išsekusi, kad 
per sieną ją turėjo nešti jau 
ant neštuvų.

Amerikos ukrainiečių kon
greso komitetas liepos 23 
spaudos atstovus painformavo 
apie gautus iš Sibiro naujus 
dokumentus.

Vienas iš jų—“atviras laiš
kas”, adresuotas JT žmogaus 
teisių skyriui, kitas — laiškas 
ukrainiečiam laisvajame pa
saulyje.

Laiškai rašyti ukrainiečių 
1955 rugsėjo ir . spalio mėn. 
ant lininės drobės, išplėštos iš 
drabužių. Jie pasiekė vakarų 
Vokietiją, iš ten buvo perduo-

Sovietų atstovas Zarubinas 
liepos 24 pristatė valstybės 
departamentui Sovietų vyriau
sios tarybos (parlamento) atsi
šaukimą į viceprezidentą NiXo- 
ną ir Atstovų Rūmų pirminin
ką Rayburn. Atsišaukime ragi
no padaryti galą apsiginklavi
mo lenktynėm.

Departamento atstovas vai 
stybės sekr. pavaduotojas Hoo
veris pareiškė Zarubinui, kad 
Amerika ir kitos vakarų vals
tybės yra labiau nusiginklavu
sios nei Sovietai. Amerika,

• Didžiausia baimė respubliko
nam praėjo, kai Eisenhoweris 
susveiko ir sutiko būti kandi
datas rinkimuose. Jie susigy
veno su mintimi, kad Į rinki
mus eis ir laimės dabartinis 
“jungas”—Eisenhoweris - Nix- 
onas.

Egipto prezidentas Nasseris 
liepos 24 prapliupo prieš Ame
riką “Mes nenusilenksime nei 
doleriui nei smurtui... Mes 
ignoruosime imperialistus ir 
prispaudėjus, kurie nori kont
roliuoti priemones tautų eg
zistencijai ir laisvei. .. Tegul 
jūsų neapykanta jus pačius 
pasmaugia. Jūs negalėsite mū
sų kontroliuoti, nes mes žino
me, ką mes darome” ...

Tai kalba žmogaus, kuris la
bai susimušė, nusėdęs tarp 
dviejų kėdžių. Maskvos atsto
vas Kiseliovas staiga paskelbė, 
kad Maskva gal sutiks duoti 
pinigų užtvankai, jei... Egip
tas paprašys.- Prieš kelias die
nas užs- reik. min. šepilovas

galėjų pranešti, kad > nelaimėm išvengti buvo 16 
visus /“Andrea Daria”- gelbėjimo valčių, padarytų iš 

tarp jų buvo ir eilė -lengvo metalo-su- motorais ir 
pagalbos radijo įtaisymais. Jom buvo 

galima paimti 2000 keleivių. 
Bet šios nakties susidūrimo 
jėga buvo didesnė už visą lai
vo techniką; jis taip stipriai 
buvo sužalotas, kad nė vienos 
savo gelbėjimosi valties jis 
negalėjo panaudoti.

Laimė, kad suspėjo pagalba 
ir išgėlbėjo žmones.

Tačiau 4 vis dėlto žuvo ir 
100 sužeistų. Spėjamą kad 
“Stockholm” buvo iškrypęs iš 
savo kelio.

Anglai leido apžiūrėti kores
pondentam Kipre lagerius, ku
riuose anglai laiko įtartus, bet 
nieku nekaltinamus Kipro sa
los gyventojus. Jų laikoma 
252 už spygliuotų vielų. Be jo
kio termino, kada juos paleis. 
Koreaponderitam kalbinti juos paskelbė, kad užtvanka Sovie 
graikiškai buvo uždrausta.

bingais vardais. Jis įtartinas 
rodės tik dėl tų, kurie jo kan
didatūrą iškėlė ir remia. Iškė
lė Stassenas, remia Hofma
nas, kurį ' dabar prezidentas 
paskyrė į Amerikos delegaciją 
Jungtinėse / Tautose ir prieš 
kurį pasisakė 16 respublikonų 
ir šeši demokratai, tardami, 
kad jis nepakankamai tvirtas 
prieš komunistus...

O dėl Stasseno spauda taik
liai priminė šen. McClellan ra
portą kuriame kaltino Stasse- 
ną. Esą Stassenas leidęs par
duoti komunistiniam kraštam 
strateginės reikšmės prekių, 
prasilenkdamas su sutartim; 
esą jis iškraipęs faktus Kon
gresui apie tai pranešdamas...

Stassenas yra kitoks tipas 
nei Naonas. Tai oportunistas. 
Tai žmogus, kuris norėdamas 
prasimušti į priekį, nori rem
tis draugais ir priešais. Kad 
priešai paremtų, reikia jiem 
pataikauti, daryti jiem nuolai
das, o su draugais nereikia 
skaitytis, nes jie turės paremti 
iš draugiškumo. Stassenas ir 
norėjo laimėti užsienio komu
nistų populerumo, jiem patai
kaudamas. Tarp jų darysis po- 
puleresnfe. siūlydamas išimti 
ir Nizoną.

rijos kraštų ir skirti rinkimus
Tokią rezoliuciją senate pasiūlė Douglas

Audra tarp respublikonų

Staiga liepos 23 Herold Stas
senas paskelbė, kad jis eis 
prieš Nixoną ir jo vietoj siūlys 
į viceprezidentus Christian A. 
Herter, Massachusetfs guber
natorių. Sis siūlymas sukėlė 
audrą tarp respublikonų ir ty
lų džiaugsmą tarp .demokratų. 
Respublikonai jaudinasi, o de
mokratai džiaugiasi, kad . patys 
respublikonai skaidosi.

Pikčiausia, kad juos 
ne kas kitas, o Harold 
nas, buvęs kandidatas 
prezidentus.
keltas į asmeninius patarėjus 
nusiginklavimo reikalam, va
dinas, prezidento “šeimos” na 
rys. Apie 20 kongresmanų, 
reaguodami į Stasseno siūly
mą, pasiuntė telegramas, rei
kalaudami, kad jis a'sistaty- 
dintų iš užimamos vietos. Jis 
pats ginasi nemanąs atsistaty
dinti. Prezidento spaudos še
fas paaiškino prezidento min
tį, kad tokis siūlymas galėjo 
išeiti iš Stasseno privataus as 
mens. bet ne iš Stasseno pre
zidento patarėjo.

Tokiu būdu respublikonam 
susuktos galvos dabar dėl liki-

rytą jis 
paėmęs 
keleivius 
sužeistų ir 
nebereikia. E'f Andrea Doria” 
laivo ketvirtadienio rytą jau 
nutrūko pranešimai. Nebuvo 
aišku, ar fps ^nuskendo, nors 
anksčiau buvo5 vilčių, kad jį 
pasiseks partraukti į New Yor- 
hą “Stockholm” pranešinėjo, 
kad jis taip pat sužalotas, bet 
tikisi savom jėgom New Yor- 
ka pasiekti 1

Bet 10:15 vai. buvo praneš
ta, kad “Andrea Doria” nu
skendo.

“Andrea Doria” laive buvo 
1,134 keleiviai? ir 575 įgulos. 
“Stockholme” buvo 586 kelei
viai ir 150 įgulos. “Andrea Do
ria” buvo pastatytas 1951 Ge
nujoje. Atsiėjo 29 mil. dole
rių- Tai buvo paskutinis tech
nikos ir prabangos žodis. Lai
vas buvo taip; statytas, kad 
kuo amžiausiaį jam būtų pavo
jingi susidūrimai. Galimom

• Sovietai reabilitavo reži
sierių Meyerholdą, kuris buvo 
“išvalytas” 1938. Jis buvo ta
da pripažintas Stanislavskio 
realizmo priešu, suimtas ir iš 
koncentracijos lagerio negrį
žo. Dabar paskelbė, kad jis ne
kaltas.

• Anglai susirūpino Sovietų 
įtaka Indijoje; ji auga sykiu su 
Sovietų technikinės pagalbos 
priedangoje infiltruojamais 
agentais.

•Rumuną Todurchi Sawa, 
kuris per Velykas prie rumu
nų bažnyčios New Yorke nu
šovė vieną ir sužeidė penkis 
žmones, uždarė į bepročių na
mus.

• Maisto produktų kainos 
pakilo 2 procentais birželio 
mėn., palyginti su gegužės 
mėn. Pabrango ir visas pragy
venimas. Pakilęs ir uždarbis. 
Esą darbininko uždarbio savai
tinis vidurkis yra 65.40 dol be 
šeimos ir 72.75 su šeima.

• Pitono strelgas galįs grei
tai baigtis. Tikimasi susitarti. 
Derybos eina.

• Musė* išmoko atsparumo 
prieš DDT ir kitus juo; naiki
nančius miltelius. Tai pastebė
ta pasaulio sveikatos kongrese 
Ženevoje.

• Olandija saka Prancūzijos 
pėdom.. - Kai į Olandijos uos
tus atplaukė Sovietų laivai, tai 
Olandijos policija keturiem 
rusam antikomunistam liepė 
išsikraustyti iš Olandijos. (Kai 
Olandijos laivai nuplaukė į 
Leningradą, ar Sovietai liepė 
iš Sovietų Sąjungos išsikraus
tyti antivakariečiam?).

Korespondentas rašo, kad 
tarp pabaltiečių tremtinių 
Švedijoje vyraujanti mintis, 
jog varžtų atleidimas yra ben
dro silpnumo ženklas. Jis tu
rės privesti galų gale prie Bal
tijos valstybių nepriklausomy
bės atstatymo

Mini, kad
Švedijoje yra 25,000 estų, 

400 latvių ir 33 lietuviai.

Kiti jau iškeliavo į Ameriką, 
sakysim, estų 1944 buvo 35,- 
000, latvių 8000, lietuvių 800. 
Tik 121 estas grįžo Į Estiją.

Koks yra Stassenas*

Stasseno siūlomo Karterio 
spauda nepuolė. Vadino jį gar-

San. Paul Douglas ir šen. 
Humphrey lieoos 24 pateikė 
senatui dvi rezoliucijas. Vieno
je kalba aoie Sovietų kariuo
menės atitraukimą H ryty Eu- kalbėjo, kad “priėmus šią re 
ropos ir Baltuos okupuotų zoliuciją despotiški komunisr 
kraštų, tom 'pat apie laisvų tai žinos, jog laisvasis pasaiį 
rinkimų vykdymą tuose kraš- lis ne tik žino jų nusikaltimus, 
tuose. Antroje reikalauja šių- bet jog renkami ir įrodymai 
sti stebėtoju* i Poznanės dar
bininkų teismą.

Būsią stengiamasi, kad rezo
liucijos būtų priimtos, dar šios 
sesijos paskutinėm dienom.

Jei rezoliucijos-, būtų priim
tos,' jos turėtų propagandinės 
reikšmės nuotaikai sudaryti.

RŽIKALAUJA SURAŠYTI 
KOMUNISTŲ DARBUS

Atstovų Rūmai liepos 18 pri
ėmė rezoliuciją kuri rekomen
duoja prezidentui daryti žy
gių, kad Nato sudarytų komi
siją komunistų nusikaltimam

Kodėl prieš Nixoną

Stassenas nurodė, kad Eisen- 
howerio - Herterio jungas lai
mėtų bent 6% daugiau nei 
Eisenhoweris . Nixonas. Jis 
mano, kad Herteris daugiau 
pasitikėjimo susilauktų ir už
sieniuose nei Nixonas.

SĮ jo tvirtinimą mikliai pa
gavo D. Lawrence (NYHT) ir 
taip atkirto: tokie užsienių ly
deriai kaip Nasseris, Nehru ir 
Tito nemėgsta Nixono. Vadi
nas, nemėgsta jo Maskvos sim- 
patikai, kurie nori vadintis 
neutraliaisiais nes Nisonas 
prieš neutralumą. Pridėkim: 
nemėgsta jo ir demokratai. 
Jie kaltino Nixoną kad juos 
vadinęs komunistų rėmėjais. 
Savaime suprantama, nemėgs
ta jo komunistai, nes jis buvo 
pirmasis, kuris Amerikos ko
munistų sąmokslą prieš Ame
riką iškėlė aikštėn. Naonas 
yra vienas iš tų, kurie remia 
tradicinę Amerikos politiką — 
nuoširdžiai laikytis principų-..

Stassenui tokie žmonės ne
patinka. nes jis pats yra kito
kio tipo/

Atlante, 45 mylios nuo salos 
Nantucket, vienas dienos ke
lionė nuo New Yorko, susidū
rė liepos 25 d. vakarą 11:20 
vai. du keleiviniai laivai — 
švedų “Stockholm” ir italų 
“Andrea Doria”. Pirmasis 
plaukė E New Yorko, antrasis 
į New Yorką. Priežastis — di? 
dėlės miglos.

“Andrea Doria” per radiją 
pranešė apfte nelaimę ir šaukė
si pagalbos. Nuolat kartojo 
laivo radijas, kad pavojus di
delis, ir reikalinga gelbėjimo 
valčių kiek galima daugiau, 
nes savo valčių negali panau
doti. Pirmiausia gelbėjimo val
tis nuleido švedų laivas 
“Stockholm”, paskui daugelis 
laivų pranešinėjo, kad išsiun
tę savo valtis, iki pagaliau at
vyko prancūzų keleivinis lai
vas “Be de France”. VėĮyvą

Stassenas nuo savo kandida
to į viceprezidentus—Karterio 
— neatsisako, nors Herteris 
patvirtino, kad jis pasiūlys 
Nixoną. Stassenas paskelbė, 
kad tik tada jis susilaikys nuo 
kovos prieš Nixbną, jei pats 
Eisenhoweris įsakmiai pasisa
kys, kad jis palaiko Nixoną ir 
jokio kito kandidato nenori.

Stassenas apeliuoja į prezi
dentą, nes, pasak W. Lippma- 
nno, Nixonas nėra tokis res
publikonas kaip Eisenhoweris. 
Nixonas, sako Lippmannas, 
esąs dešiniojo sparno respub
likonas, ir jo. politika nesutam
pa su Eisenhowerio.

• Atstovų. Rūmai senato pri
imti pagarbos užsieniam su
mai'pritarė su mažu pakeiti
mu — sutarta 4,006,570,000 
suma.



Jau no komunisto

AR UŽ VISKĄ KALTI TIKTAI KARININKAI?
SPAUDA

DIENOS ĮVYKIAI TAUTOSE

SANDY
laisve užsimušti.

BOATIN6

Gedos namai Anglijoje

RADIJĄ | LAISVĘ

metu

muzėjų uždaryti

turinys įžeidžiąs 
užtraukiąs blogą

OPEN EVERV ĄFTtMM 
ANO EVENING

studentas Mietai 
oje, kaip jis praro- 
į sevo brolio gar-

ir labiau ėmiau

• Neutralistę skaičius Vo
kietijoje auga. Tokius davinius 
rado institutas viešajai nuomo
nei tirti. 54% pasisakė už ne
utralumą, 38% už gerus san
tykius su Amerika, ir tik 4% 
už susiartinimą su Rytais.

hiflMMMiMf ftMmi iAvvnic Ima* r 
vmma^ Diavo buvimu ir
virte komunistu, aktyviu ko-

<?. •- FA . -Jr—W
tos Itpiįą vykdyti. nes tikėjo, 
kad ta linija yra garbinga.
vo išpažintį jis tąsia toliau:

gyv. 422 Menku Str„ Rhigewood, Bmbklyn, N. Y 
Stambinti tek HYacint 7-4677

Vis labiau 
jausti, kad 

ateina pats 
kas

Lietuvą. Pasisakė, kad neragi
na gūžti: kas nori, tegul grįž
ta, kas nori’, tegul liekasi, kur 
gyvena. Laikraštis net nerašo, 
kad tie, kurie grįžo, yra paten
kinti, 
grįžta, 
rojaus 
siems

rovų, kurie nori

čių doleriu ... Kada iš ryto 
ateinu Vilnin sayo darbą dirb
ti, tai instinktyviai susergu 
keista nervų liga ir klausiu: 
kas vakar mirė; kas šiąnakt 
mirė. O kiek mūsų skaitytojų 
mirė per metus?”

KNIGHT8 OF UTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Kas patikės, kad šiais ato
miniais laikais yra prietarų? 
Jų turėjo būti tik tamsiausiais 
viduriniais amžiais — ftip sa
koma dabar. O tačiau faktai 
kalba kitaip. Jie sukrėtė Ang
lijos visuomenę...

Dar šiais metais Australijos 
imigracijos valdininkai patikri
no' iš Anglijos atvykstančio 
koncertuoti dirigento lagami
nus. Juose rado įrankių, kurie 
vartojami... velnio kultui: 
Skandalas. Dirigentas turėjo 
atsisakyti nuo orkestro ir nuo

bet pačioje Ruijoje tik 6 die 
nas.

matinių idealų vykdymas-

. M patfaMBM prasidės gražus, šva- 
priešas partiją- R* laikotarpis..

'•etai greičiausiai nebeb
ūsiu su jumis,

nes aš neturiu pagrindo ju
mis pasitikėti. Aš noriu, kad 
tai (švaraus laikotarpio pra
džia) būtų tiesa, ir aš jum vi- 

prašau, 
jaunais

Paskutiniam komunistų par
tijos kongrese Maskvoje visi 
"bosai” kalbėjo pagal savo 
partijoje svorį. Draugas Chruš- 
čevas iš vakaro buvo nusilakęs, 
truputi pavėlavo, bet paskui 
kalbėjo ištisas 8 valandas, pa
sakydamas 56,000 nereikšmin
gų žodžių. Jį sekė, kaip ir pri
tinka, Nikolai Bulganinas, už 
trukęs tik 4 vai. ir teįstengda
mas ištarti '27,000 lipšnių žo
delių. Toliau'programoje pasi
rodę prekybos ministeris Ana
stazijos Mikojanas, per 2 va
landas išbliaudamas 16,000 pa- 
negyrikos žodelių. Ant galo 
turėjo būti mazgas, bet išėjo 
visai be kutosų. Užsienio rei
kalų eksministras draugas Via 
ceslavas Molotovas teįstengė 
kalbėti truputėlį ilgiau nei va
landą, tesudėliodamas 8,000 
žodžių. Tie begėdžiai vakarie
čiai, anot rusų, visur temato 
tik blogą valią. Mat, iš to pa
darė atitinkamas išvadas —iš
matavo partijoje tikrą asmenų 
svorį. Taigi, prašovė tie, kurie 
mano, kad Chruščevas gali bū
ti greitai pakeistas.

Kankinausi dėl jų bet mė
ginau juos išaiškinti pateisinti 
prieš save patį. Paskui mėgi
nau tai išaiškinti kitiem ir juos 
įtikinti Bet faktai buvo toki, 
kad aš, septyniolikos metų ko
munistas, po jais palūžau.

Tačiau vis dar mėginai) aiš
kinti. Aš turėjau aiškinti: nes 
tai buvo mano vyriausybė, ma
no partija, mano Stalinas! Aš 
buvau atsakingas už tai,. kas 
aplink darėsi, taip pat. Atsa
kingas prieš savo namiškius, 
prieš mokyklos draugus, savo 
gimines. Jie kreipėsi į mane su 
visokiais kaltinimais, su- visais 
savo skundais, ir aš turėjau nu
ryti ašaras, kai matydavau, 
kaip jie triumfuoja, kad aš ne
galiu surasti atsakymo ir pa
aiškinimo. Ir atsitikdavo labai 
dažnai, kad tokio atsakymo ne
galėdavau surasti

JUOZAS GRABAU 
R E AL ESTATE BKOKEK

Tarpininkavimas perkant ir parduodant.nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN H, N. Y. 
Tek STtaS 2-7524

Policijai reikalus tebeaiški- 
nant. mažam Anglijos miestely 
Bourton buvo atidarytas “ra
ganų muzėjus”. Jis atidarytas 
kaip tyčia tame Anglijos kraš
te, kur paskutinė “ragana” bu
vo sudeginta tik prieš 230 me
tų. Dar prieš 60 metų buvo 
rasta negyva moteris, kuriai 
galvos plaukai buvo nukirpti, 
nurengtas kūnas išteptas juo
dais dažais. Ji nužudyta buvo 
sausio 2, vadinas tą dieną, ka
da pagal prietarus raganos 
švenčia metų perėjimą į pava
sario laiką. Prieš 30 metų bu
vo rasta kita mergina nužudy
ta prie kapinių tvoros panašiu 
būdu, plaukai nukirpti, krūti
nėje du kryžminiai piūviai, 
rankose talismanas. Prieš 10 
metų vėl panašus nužudymas, 
kuris tada taip pat nebuvo iš 
aiškintas. Jie nebuvo tada iš 
aiškinti. Tam tikra komisija 
juos aiškina dabar kaip ritua 
lines žmogžudystes.

Tose apylinkėse kaip tik filmų 
režisierius Williamson ūkinin
ko troboje išstatė rinkinį įran
kių. kuriuos juodoji magija 
vartoja kulto reikalam ir ku
riuos jis rinko jau nuo 30 me
tų. Prietarus jis norėjo parody
ti tokius, kokie jie buvo. Išsi
gando dėl to burmistras ir Įsa
kė policijai 
nes

muzėjaus 
padorumą ir 
vardą anglam.

Tačiau muzėjų užtarė vietos 
dvasininkas, sakydamas, 
muzėjus atgrasins tuos.

ką nors turi bendro su magi
jos kultu.

O lankytojų i muzėjų tikrai 
prigužėjo. Jie kraipo galvas su 
nustebimu, matydami velnio 
vaidilutę pusnuogę, gulinčią 
ant altoriaus ir iškeltose ran- 
k o s e laikančią, du ži
bintu. dienos ir nakties simbo
lius. Mato natūralaus dydžio 
raganą, iš kaulų spėjančią atei
tį. Kabalistiniai ratai.- aukos 
akmenys, talismanai, žolelės, 
tepalai, gyvulių mumijos, lėlės 
ir kiti kulto įrankiai išdėstyti 
su gausiu dokumentuotu apra
šymu. Aprašymui išvados rodo 
dvejopus žmones — nekultū
ringus, primityvius, kuriem 
prietarai likę iš senų laikų, 
bet dar labiau rodo modernius, 
tariamai apšviestus miestie
čius, su savo slaptom šventyk
lom Londone ir kituose mies
tuose, su paslaptingais susirin
kimais grotose, miškuose. Tai 
jau iškrypėliai, kurie suvedžio
ja smalsuolius, sensacijų nie

kad gėjus ir išmuša juos iš norma- 
kurie lauš gyvenimo.

lengvi, 
ginklų, 

mūsų kelias nebuvo rožėm klo
tas. Mūsų cinizmas yra kilęs ne 
iš patogumų ir prabangos; tai 
nėra savimyla ir asmeninių pa
togumų troškimas, kas mus pa
skatina atmesti ideoliginių mo
kytojų nusistatymus. Mes, jau
nieji tarp aštuoniolikos ir dvi
dešimties, mes augome jau 
naujose sąlygose, bet mes ne
same laimingi; mes esame, nu
sivylę, matydami, kad

tie nauji dalykai yra labai ir 
labai seni ir kad jie net trum
pam neįeina į musę svajones. 
Neviltį palieta praradimas to, 
kuo esi tikėjęs..

Tai bent vagis
Rytiniam Berlyne Siegfried 

Becker per vieną naktį pavogė, 
sudorojo ir geležies laužui par
davė didelį traktorių ir plentų 
asfaltui lyginti volinę mašiną. 
Už savo darbelį gavo 14 mėn. 
poilsio už grotų su teisėjo pa
staba: “Toks vagis gali ir patį 
velnią pavogti."

blogiausias daly- 
abejojimas.

Gyniausi nuo jo. Susirinki
muose komjaunimo, kuriame 
narys buvau nuo šešiolikos me
tų. aš pakartodavau didžiau
sius kaltinimus. Jūs, mano vy
resnieji, patyrę draugai esate 
tie. iš kurių aš laukiu atsaky
mo!... Beviltiškai išgirsdavau 
iš jų, tuos atsakymus, kuriuos 
aš duodavau savo tetai, arba' 
matydavau juos tiriant su įta
rimu mano asmeninę bylą, ar

Drauge liepos 20 Kazys Ali
šauskas str. “Ramovėnai ir jų 
reikalai” rašo, kad visuomenės 
nuotaikos nėra palankios buvu
siom karininkam. Daugiausia 
jiem esą prikaišiojamas 1926 
m. gruodžio 17 sukilimas ir 
nesigynimas nuo bolševikų 
okupacijos. Autorius sako, kad 
čia ne kariuomenė kalta, bet 
politikai, kurie brovėsi į ka
riuomenę, sudarinėdąmi joje 
jačeikas, o ir gynimas ar negy
nimas priklausė ' nuo politikų 
žodžių, o ne nuo kariuomenės. 
Jie gi liepė “nesipriešinti ir 
sutikti”.

Gailauja autorius, kad ir 
jaunimas neturi simpatijų ka
rines profęsįjaLJir romanuose 
kariuomenė ne vaizduoja m a iš 
herojinės pusės. Kai autorius 
paklausęs eilę studentų, kodėl 
jie nepasirenka karinės profe
sijos, tai vienas jam atsakė:

- Aš atsimenu, kaip vieną sy
kį, būdamas jaunimo stovyklos 
vado padėjėjas, savo atsakomy
be vedžiau vaikus į bažnyčią. 
Tuo metu tai buvo įsakmiai 
uždrausta. Aš norėjau įrodyti, 
kad “liaudies Lenkija” nekovo
ja su religija. Ir paskui per 
tris ištisus mėnesius, aš kovo
jau prieš mum.skirtas idiotiš
kas instrukcijas. Aš buvau tik
ras, kad ten kur nors pačiose 
viršūnėse turi būti kokis prie
šas, nes kas gi kitas galėtų to
kias instrukcijas duoti. ..

Man tada buvo dar nepilni 
septyniolika metų.

Paskui aš patyriau daug da
lykų, kuriais aš nebūčiau pati
kėjęs: apie neteisėtus areštus 
ir saugumo policijos tardymo 
metodus, apie neteisybes ap
skritai. Aš pats negalėjau su
prasti nė stabmeldiško Stalino 
garbinimo, -ir nors mane stebi
no specialios ■ krautuvės su pra
banginėm gėrybėm aukštie
siem pareigūnam, stebino jų 
dideli atlyginimai tuo metu, 
kai žemės ūkio proletariatas 
gyveno skurde, — tie visi fak
tai mano to meto išsivystymo 
tarpsnyje tebuvo tik skausmin
gi nesusipratimai.-

“Didelė dauguma jų 
nesitikėdami rasti ten 
... Ar visiems sugrįžu- 
vienodai naujas gyveni

mas senojoj tėvynėj patinka? 
Mes negalime to pasakyti Ga
li būti, kad kai kuriems nepa
tinka”. Taigi rojaus jau nebe
mato ...

Neseniai Uragvajaus komu
nistuojantieji lietuviai apsižiū
rėjo, kas pasidarė, kai jų visas 
pulkelis išvyko į Lietuvą — 
dingo Urugvajuje “veikėjai”, 
jiebuvo kam nė rašyti į komu
nistinę spaudą. Pridėkim, kad 
jie buvo “naudingi” ir į Lietu
vą nuvykę — pamatė, kuo 
skiriasi “kapitalistinis praga
ras” nuo “komunistinio ro
jaus”, ir Lietuvoje vargiai jie 
buvo to rojaus apaštalai. Taigi 
juo daugiau komunistų išvyks, 
juo bus naudingiau.

LIETUVIŠKŲ KOMUNISTŲ 
' VARGAI

Vilnis, kita komunistinė, lie
pos 14 skundžiasi, kad laikraš
čio medžiaginė padėtis nuolat 
sunkėjanti. Laikraščiui leisti 
prenumeratos neužtenka, skel
bimų negauna. Reikia verstis 
aukom. “Jei kokia dešimts 
metų atgal užteko penkių ar 
šešių tūkstančių dolerių; tai 
dabar aukomis turime sukolek- 
tuoti iki aštuoniolikos tūkstan-

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys
Scotland Yard pareigūnai 

dabar seka Anglijoje visokias 
okultistines ar spiritistines 
grupes. O Birminghamo rek
torius Green paskelbė atsišau
kimą į visas “Antikristo au
kas”, kad jie kreiptųsi į dvasi
ninką ar gydytoją savo dva
sios pusiausvyrai atgauti ir 
sąžinei nuraminti. Spaudoje 
buvo rašoma, kad

Anglijoje gaHk būti apls 300 
grupiy su 4000 žmeniy, kurie 
dalyvauja juodosios magijos 
kulte.

konservatorijos direktoriaus 
pareigų.

Australijos policija taip pat 
patyrė, kad tam tikros žmonių 
grupės susirenka vidurnakčiais 
ir laiko “juodąsias mišias” pa
gal juodosios magijos ritualą; 
kad tose apeigose keturios mo
terys prarado nervus ir atsi
dūrė psichiatrinėse ligoninėse. 
Svarbiausi kaltininkai buvo su
imti. Tardomi prisipažino, kad 
rituale velnio garbei kelios 
merginos buvo nužudytos ir 
kad ritualo įrankiai buvo atga
benti taip pat iš Anglijos.

Australijos policija tardymo 
davinius tuojau persiuntė An
glijos Scotland Yardui, taip pat 
Prancūzijos, Vokietijos, Ame
rikos, Belgijos policijai. Polici
ja ėmė sekti ir priėjo išvadą, 
kad juodoji magija nėra tik 
praeities dalykas.

Yra tarptautinė grupė net 
su labai įžymiais asmenimis, 
kurie praktikuoja anuos pago
niškuosius papročius ir ritua-

Italijoje lenktynės
Italijoje Miglia automobilių 

lenktynėse automobilis įlėkė 
į žiūrovus. Tada visų partijų 
atstovai pasisakė už lenktynių 
uždraudimą. Tik monarchistas 
markizas Lucifero buvo kitos 
nuomonės: “Aš pasisakau už 

kalbėjo jis' 
jeigu yra važiuotojų ir žiū- 

nusižudyti. 
tai nereikia jiem trukdyti”. 
Vis dėlto vidaus reikalų mi- 
nisteris reikalavo uždrausti. 
Tada krik, demokratų atsto
vas iš Bresčia jam šūktelėjo: 
“Gali taip galvoti, bet to ne
sakyk prieš savivaldybių rin
kimus”. Atstovas tikrai bijojo, 
kad Brescia gyventojai pasisa
kys prieš tas partijas, kurios 
norės uždrausti lenktynes.

“Jūs buvote karininku ir dar 
kariavote. Dabar apie jus blo
gai rašo ir atsiliepia. Nesakau 
apie jus asmeniškai, bet bend
rai apie visus. Tas pats ir pas 
mus. Kas šalimais savo profesi
nių studijų pasiima dar kariš
kas, iš jo kiti tyčiojasi.”

Autorius apgailestauja tai, 
nes mano, kad ateities Lietu
vai bus reikalingos ir šios pro- 
sfesijos. O jeigu nebus - joje 
žmonių paruošta, vėl būsiąs 
kaltinamas karininkas.

» TALKA ATSAKĖ — NE
Dirvoje liepos 19 tautininkų 

grupių sambūris Talka atsilie
pė dėl Vliko, sesijos nutarimo, 
kad į Vliką gali grįžti jame 
buvusios ir pasitraukusios or
ganizacijos, tik paduodamos 
Vliko pirmininkui pareiškimą 
Talka atsakė priekaištais, iš 
kurių aiškėja, kad tuo nutari
mu nesirengia pasinaudoti.

KUR ILIUZIJOS IR KUR 
REALYBĖ

N. Lietuva liepos 18. pole
mizuodama su “Vienybe” ir 
“Dirva”, aiškina, kad Vlikas 
gyveno iliuzijom, norėdamas 
būti seimu ir vyriausybe. To
kios pat iliuzijos buvusios ir 
Lozoraičio Kybartų aktai. Da
bar iliuzijos pasibaigusios ir 
Vlikas pasukęs į realybės ke
lią; juo reikia eiti tvirtai ir ne
svyruojamai. Tačiau koks tas 
realybė kelias — nepasakė.

GRĮŽTI Į LIETUVĄ 
NERAGINA

Laisvė, komunistinė, liepos 
21 prašneko apie grįžtančius į

Sovietuose ekskursantai
Dabar mada keliauti po So

vietus. Sovietai madą palaiko, 
nes gauna daug valiutos. Ke
lionės biuruose yra nustatyti 
kelionių štandartai. ’Pvz. 10 
dienų kelionė 1955 kaštavo 
per 500 dol., 15 dienų 800 
dol. Pigiausia kelionė tai tre
čios klasės rusų laivu iš Vidur
žemio į Juodąja jūrą už .250 
dol.. kelionė trunka 17 dienų.

Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa 
Tran»Hu«j» M otiprtei WLOA, 1WO liyl«eyrlr»

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2;00 VAU 
Jei norite Šioje radijo programoje akelbtis. kreipkilCs adresu:

šiem to linkiu, bet, 
metodus ir apie Stalino nesistebėkite mumis, 

žmonėmis.
Mūsų laikai nebuvo 

ir nors nenešiojome

'Praėjo treji metai. Treji 
mano sąmoningo. gyvenimo 
metai. Dabar esu aštuonioli
kos. Jie parodė, kad mano te
tos buvo teisingos, sakydamos 
apie saugumo policijos tardy
mo 
diktatorystę. Pasirodė, kad is
torija tikrai buvo klastojama.

Tie patys žmonės, kuria su 
įtarimu tikrino mano asmeni
nę bylą, kai aš klausdavau pa
aiškinti, dabar kaltes ^o "^te 
lino -erą" * **Borijos laftus".

Dabar, jie rekomenduoja dža- 
zo muziką, kokią prieš dvejus 
metus skelbė išsigimusios Va- 
.karų civilizacijos ženklu. Jie 
kalba dabar apie jaunimo or
ganizacijas Jugoslavijoje, ku
rias prieš keleris metus pajuo
kė dainuškom. O aš? ,

Aš nežinau, kaip aš galiu 
perlaužti savo dvasią ketvirtu 
kartu, nerizikuodamas, kad ji 
pabirs trupiniais.

Šiandien... aš negaliu, sto
vėti su pakelta galva, net jei 
gu aš to norėčiau. Man gėda 
už mano vyresniuosius drau
gus, už visą partiją, už visus 
tuos, kurie delsė, laukė ir dai
rėsi aplink, už visus tuos, ku
rie prigaudinėjo ir patys buvo 
prigaudinėjami. Esu sugėdin
tas už tuos, kurie sąmoningai 
ir nesąmoningai padėjo pik
tam. Jaučiu gėdą už jus, smul
kioji buržuazija, ministerių kė
dėse, už jus, gerai apmokami 

.žurnalistai, už jus rašytojai, 
kurie nevaizduojate jokių kon
fliktų __Man gėda už jus vi
sus ir pirmiausia už save patį.

Man gėda mano kvailumo ir 
žiaurumo. Aš nežinau, kaip aš 
galiu laikyti galvą pakeltą ir 
ar kada nors įą pakelti vėl ga
lėsiu.

Man nebeliko jokių -prin: 
cipų, kuriais reikia tikėti. Kas 
negali patikėti žmonėm, tam 
idėjos virsta nieku. Kuo aš vir
siu, man dar neaišku. Gal da
bar bus įmanomas tikrasis ko-

KONIGIN INSTITUTE
"Where a rittle extra help maket 

regular school a pleasure”
Day and Evening Courses in 

Retnedial reading 
E lementa r y and 
high school subjects 
Engltsh for new Anieiicans 

Prepare your child for a successiu* 
chool year by enrolling him in a 

summer course.
32-50 86th Street

Jackson Heights - 
(Just north of Northern Blvd.) 

ILIinois 8-<W
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IGNAS ŠEINIUS

i SUNKIOJI VASARA
keli

kenčiantiem, pagirti jų "tvirtai 
laikysenai ir kai ko pamokyti.

DIEVAS SU MUMIS, 
KAS PRIEŠ MUS?

visur tie 
tamsiai ž

' Iš knygos 
RAUDONASIS TVANAS'

grioviais ant prakaito ir dulkiu 
suveltų arklių lekia risčia rai
teliai. Mums daros nelengva 
skaičiuoti sugedusius ir šonan 
ištemptus sunkvežimius ir tan
kus. Ne tik todėl, kad jų čia 
daug daugiau, bet kad iš viso 
labai sunku įžiūrėti mūsų šo
ferį, čia pat sėdintį priekyje— 
sutemsta automobilyje. Bet 
raudonieji karininkai ir čia to 
kie pat mandagūs ir greiti pa
tarnauti, tik jų pastangos ne 
visados pasiseka. Jų žodžiai, 
gestai ir jie patys skęsta dul
kių rūkuose ir ausis rėžiančiam 
triukšme ir bildesy.

ras šituose plotuose, bolševi
kams bus taip karšta, kad jie 
bėgs iš čia daug greičiau už 
savo pirmtakūnus, kurie bėgo 
1914 ir 1915 metais. Jie nebe
spės nei plėšti nei deginti.

Pravažiavus Kaišedorius, at
rodo, lyg vienoj vietoj žmonės 
ką dirbtų. Susirinkęs vyrų bū
relis stovi pievelėj ties skal
dos krūva. Matyt, kad čia tai
somas vieškelis. Arčiau priva
žiavę, pastebim, kad jie tik 
taip sau stovi, rankas sunėrę. 
Ne, ne tik taip sau. Vienas 
diktokas vyras, raudono kario 
uniforma apsišarvojęs ir dar 
ant nesuskaldyto akmens pasi
šokęs, drožia kelio darbinin
kams prakalbą. Lietuviškai!
Salia pravažiuodami, nugirstam

rė su kazirkėliu ir kažkas pa
našu į ispaniško lakūno skry
bėlaitę. O gal tai oro desantai, 
įmaišyti tarp pėstininkų?

Šautuvai keturių tipų. Vie
nas 1914 metų modelio su il
gu, trikampiu ir smailu durtu
vu; vokiškas prancūziškas ar 
pagaliau amerikoniškas su 
daugiau į peilį panašiu durtu
vu. Ar pagalvota, kas gali at
sitikti mūši* įkarščio metu, 
kai amunicijų. nradeda stigti, 
o ypač jei amunicija iš pat pra
džios klaidingai padalinta. Ar 
nebūt buvę protingiau paskirs
tyti įvairius šautuvus tarp į- 
vairių dalinių, jei jau ir neno
rėta panašiai pasielgti su ta 
juokinga galvos apranga

Matyt artilerijos, kulkosvai
džių ir priešlėktuvinės apran
gos palūkiu, bet nedaug. Gali
mas daiktas, kad ta vertinges
nė medžiaga siunčiama gele
žinkeliais. f

Tankų ir sunkvežimių ne
stinga ir toliau. Sunkvežimiai
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Pakelėje esame dar ir kitu 
atžvilgiu. Kur žmogus begy
ventų, nestovi vietoje, o eina 
keliu, kurio pabaiga visų ta 
pati — amžinybė- Galima ta
čiau užsilikti pakelėje ir nema
tyti, kad ne čia tikrieji žmo
gaus narnai, namai Tėvo, kuris 
visų laukia ir iš visų pakelių 
juos kviečia, šv. Ignas Loyola 
prieš 400 metų buvo išėjęs į 
visas pakeles šaukti, kad tas 
Dievo balsas būtų išgirstas, 
ypač jaunųjų žmonių. Jie ne
turi pasimesti šiame gyveni
me.

Jaunimas neturi dabar pasi
mesti didelėje miestų minioje 
ir dinamiškam mūsų civiliza
cijos sūkury. Bet tai galės bū
ti tik tada, kai jaunas žmogus 
turės savyje dinaminės jėgos 
atsispirti, kai jis supras, kad 
gyvenimo pakelėje nesustoja- 
ma, kokia ji vylinga bebūtų.

į paliktą kraštą, jo ilgisi mūsų 
širdis ir jo laisvės siekia inū- 
su ryžtas ir darbas.

Bet ir pakelėje galima apsi
prasti tartum pastoviuose na- 
muose. * Jaunimui tai dar leng
viau: pati prigimtis linkusi 
jauną žmogų įjungti į gyveni
mo sąlygas, kad jam būtų 
lengviau gyventi. Nuo savo 
tautos pamažu ima , atprasti, 
jei vis rečiau suseina, nebend
rauja, nesiorganizuoja. Kartais 
ir sąlygų nėra jam suseitL jau
nimo namai turi jam padėti iš
likti su savo tauta.

— Jei sovietiniai tankai ir 
motorinė trauka turi tokį įky
rų paprotį sugesti, tai kodėl gi 
nepaima su savim keliaujančių 
taisymo dirbtuvių? Net nema
tyt gelbėjimo automobilių, šo
feriai turi viską sutaisyti tomis 
priemonėmis, kurias vežas su 
savim patys. O jų, kaip matyt, priversti pasinešti

(Toliau skaitykite pačią kny
gą: Ignas Šeinius, Raudonasis 
tvanas. Išleido Talka, New 
York 1953, 328 psl. Kaina 3,50 
doL)

Belgrado mūšiu (1456) ir Ka
liksto m laišku. Pijus XH savo 
laiške pabrėžia, kad tuose pat 
kraštuose šiandien yra susida
ręs Bažnyčiai panašus pavojus, 
-kaip anais laikais, kada buvo 
“grasoma, žmonių gyvybei, tur
tui ir tikėjimui”. Dabar lygiai 
tas pats dedasi ten, kur “srū
va Dunojaus upė”. Jau dau
giau negu dešimts metų, kaip 
Kristaus Bažnyčia persekioja
ma. Tikintieji kenčia labai 
sunkias sąlygas. Religinės 
draugijos ir parapijos uždary
tos ir išsklaidytos. Dvasinio-* 
kam varžoma eiti savo parei
gas, jie suiminėjami tremiami 
ir kalinami. Rytietišką apeigų 
vyskupijos (unitų) sužlugdy
tos, jų kunigai ir tikintieji 
verčiami į schizmą. Jaunuome 
nė demoralizuojama ir nulen
kiama nuo Dievo. , - '

Tokiomis sąlygomis "šian
dien mums sąžinė neleidžia ty
lėti” — pabrėžia popiežius Pi
jus XII. Reikia suprasti, kad 
dėl to, pasinaudojant 500 me
tų sukaktimi, ir buvo parašy
tas specialus laiškas atkreipti 
pasaulio dėmesiui, sustiprinti

Lietuvius jėzuitus, reikia 
nuoširdžiai sveikinti, kad jie 
užsimojo dideliam darbui mū
sų jaunimui padėti išlikti reli
gingam, doram ir lietuviškam, 
šalia kitų lietuvių vienuolių 
darbo, skiriamo argi tam rei
kalui, tai bus mums didelė 
atspara. Tikimės, lietuviškoji 
visuomenė pddės jėzuitam na
mus netrukus pastatyti.

>atys rusiški fordai, 
iai dažyti ir su ke

turkampe platforma dešimčiai 
kareivių. Ir tankai perdėm 
vieno tipo: labai dideli, dau
giau panašūs į sunkvežimius, 
su vienu patrankiniu bokšte
liu, apsuptu storo ir blizgančio 
misingio lanko.

— Turbūt tam, kad bokšte
lis su patranka ir. uždaryta į- 
gula kur nenudardėtų, — juo
kiasi Wooderson.

Tankai važiuoja, tarška, bra
ška. Tai vienas, tai kitas stai
ga sustoja ir toliau nei žings
nio. Įkinkyti užpakaly važiuoją 
ir dar nesugedę sunkvežimiai 
tempia paliegėlius šonan iš 
kelio. Kelias tari būti duotas 
tiems, kurių sugedimo eilė 
laukia. Tas pat ir su sunkveži
miais. Tai šen, tai ten sustoja 
jie be įspėjimo ir tari sukti 
lauk iš kelio. Nusiminę karei
viai drimba nuo platformų ir 
kiūtina toliau pėsti, arba ka
riasi į jau pataisytus sunkveži
mius.

Berlyniškė Hermano Loeff- 
ler gaidų leidykla prisiuntė 
Bonnos vyriausybei muzikos 
katalogą ir pasiūlymą pirkti 
karinių maršų naujai atkurtai 
vokiečių kariuomenei. Bendra 
sąjungininkų komisija pasiūly
mą atmetė motyvuodama: 
“Berlyno įmonėm draudžiama 
tiekti karinę medžiagą vokie
čių kariuomenei.”

Lietuviai jėzuitai Chicagoje 
savo vienuolyną’ yrar pavedę 
Pakelės Madonos globai. Pake
lei! juos nubloškė pikto žmo
gaus siautimas Lietuvoje, kur 
buvo nutrauktas gražus jų dar
bas. Kaune buvo pastatyti di
deli namai jaunimui šviesti ir 
auklėti — gimnazija su bend
rabučiu, salėm, sporto aikš
tėm. Daug lietuviškojo jauni
mo ten glaudėsi! ir mokslus 
išėjo. Nemaža jo taip pat buvo 
nublokšta pakelėn, kaip ir visi 
tie lietuviai, kurie turėjo trem
tyje ieškoti prieglobsties savo 
gyvybei išgelbėti. Ir po kelioli
kos metų vis dar esame pake
lėje, nes mūsų mintys gręžiasi

Pupiefius Pijus xn batelio Specialus popiežiaus laiškas ir Lietuva 
29 paskelbė specialų . laišką * t r r
ryšium su 500 metų sukakti
mi. Ta sukaktis primena krikš
čionių kova? su turtais ir po
piežiaus Kaliksto HT laišką iš 
1456 metų. Dabartinis popie
žius Pijus XII savo laiške tai 
prisimena dėl to, kad anų laikų 
grėsmė krikščionim buvusi la
bai panaši į dabartinę, ir ji 
apima beveik tą pačią pietų ir 
rytų Europos sritį tarp Adrijos 
ir Baltijos jūrų.

Brooklyn, N. *Y.
BMt|| .

Užsienyje ______

PANAŠI GRĖSMĖ TUOSE 
PAT KRĄŠTUOSE

Krikščionių grumtis su tur
kais popiežius Pijus XII savo

laukais ir išartomis dirvomis?
Niekur pakeliui nematom 

dirbančių žmonių. Laukai tuš
ti, krautuvės miesteliuose už
darytos. Tik vienur kitur ko
kioje kryžkelėje, ar palei ko
kią tvorą, stovi sustoję 
ūkininkai* ir, užkandę žadą, 
žiūri, kas Čia dabar atsitiko, 
kas čia dabar dedas. Lyg lauk
tų, aklo ir negailestingo liki
mo sukaustyti, kada bolševi
kai, kaip alkani vilkai, pradės 
juos pulti. Juk ne vienas jų, 
be abejo, gerai atsimena 1919 
metus, ne vienas jų kovėsi su 
bolševikais ir vijo juos lau
kais kaip piktus Šunis. Daugu
mas tų, kurie dabar iš naujo 
Lietuvon įsiveržia, tebėra tie 
patys: įstrižomis akimis, pa
geltusiais veidais, kresni. Bet 
šiandien jie grįžta tikros 
kariuomenės pobūdyje, geriau 
aprengti, disciplinuoti, vedami 
išmiklintų karininkų. Kaip il
gam? Kas bus su šia kariuo
mene, jei ji galimam kare pra
laimėtų ir, nustojus betkokių 
varžančių saitų, palaida pasi
leistų po kraštą? Rytų Azijos 
karys, išskyrus japonus, pap
rastai bailys, bet pralaimėjimo 
ir bėgimo metu jis pasireiškia 
prieš beginklius gyventojus vi
su savo rytietišku žiaurumu.

— Nebijok, - ramina Woo- 
derson. Jei kadi nors kils ka-

TRUPUTIS ISTORIJOS
Turkai, užėmę 1453 metais 

Konstantinopolį ir užbaigę il
gaamžės Bizantijos imperijos 
dienas, pro Balkanus veržėsi į 
vakarus. Čia visur gyveno 
krikščionys, atsidūrę prieš di
delę grėsmę'— islamiškąjį fa
natizmą. Kryžiai buvo nupiau- 
stnfėjamį ir pakeičiami menu
liais, bažnyčios paverčiamos 
mečetėmis, krikščionys žiau
riai persekiojami, žmonės žu
domi be pasigailėjimo, ber
niukai atiminėjami nuo tėvų 
ir ugdomi jų krašto ir tikėji
mo priešais. Taip sudaryti ka
ruliai būriai, janičerai, kur 
užeidavo^ kėlė siaubą Vienas 
tik “turko“ žodis gąsdino Eu
ropą Jis buvo lygiai tokios pat 
prasmės, kaip dabar “bolševi
kas”. Prieš turkus drebėjo 
krikščioniškoji Europa nežino
dama, kas ją gpli ištikti. Tur-| 
kai veržėsi vis giliau į Balka- 
nūs. I

Dar kiek anksčiau su turkais 
išėjęs kovoti jaunas Lenkijoj 
karalius Vladislovas, šv. Kaik- 
miero dėdė, žuvo Varnos mū< 
šyje (1444), dabartinėje Bul
garijoje, prie Juodųjų jūrų, 
kur ilgai yra gyvenęs dr. Jo
nas Basanavičius. Lenkijos ka
ralium buvįo išrinktas didysis 
Lietuvos kunigaikštis Kazimie
ras, Vladislovo brolis, kuris 
pirmą kartą į vienas rankas 
sujungė Lietuvą ir Lenkiją 
Pas Kazimierą atsilankęs italų 
vienuolis šv. Jonas Kapistrano 
(žiūr. Darb. birželio 29) ragi
no į kovą su turkais. Kryžiaus^ 
žygin jauni vyrai vyko ne tik
tai iš vakarų Europos, bet ir 
Lenkijos bei Lietuvos, kuri su 
islamu (totoriais) kovojo jau 
nuo Mindaugo laikų.
■ Vengrijos karo vadui ir sos
to valdytojui Jonui Korvinui 
suruoštame kryžiaus žygyje 
pavyko turkus sulaikyti prie 
Belgrado, dabartinėje Jugosla
vijoje. Tiirkų sultonas Maho- 
medas n miestą buvo apgulęt 
su 150,000 karių. Mieste buvo 
apsuptas ir šv. Jonas Kapistra-

—... Draugai, štai išlaisvi
nimo valanda jums išmušė. 
Laisve kvėpuokit!...

Privažiuodami Rumšiškį, dvi
dešimt tris kilometrus nuo 
Kauno, įsukam į Alytaus — 
Kauno plentą. Pernai rudenį 
Alytuj buvo įsikūrusi pati pir
mutinė raudonoji bazė.

Visas plentas dulka debesi
mis pavirtęs, lyg kokiu įnirtu
siu. troškinančiu gaisru degtų. 
Sunkvežimis prie sunkvežimio, 
visi prikrauti pro dulkes meke- 
ruojančių kareivių ar ko kito. 
Tankas prie tanko, o šonais ir

Sovietų Sąjungos valdžioje. 
Lietuvoje bolševikinis Bažny
čios persekiojimas buvo anks
tesnis negu kuriam kitam kraš
te. Antra, popiežiaus laiškas 
sustoja ties ta Dunojaus upės 
sritimi, kur prieš 500 metų 
siautėjo- turkai. Baltijos kraš
tai yra . nuo tos srities atitekę. 
Trečią išvardinami aiškiai sa
telitiniai kraštai. Baltijos vals
tybės tokios padėties neturi.

Bet kai yra suminėta Lenki
ja ir rytų Vokietiją taip pat 
atitekusios nuo Dunojaus sri
ties, tai anie apibrėžimai Lie
tuvos jau\ neišskiria. Ji yra 
taip pat ryškiu pavyzdžiu, pa
čiu pirmuoju, kaip bažnytinis 
ir religinis gyvenimas. bolševi
kų buvo pradėtas griauti, ka
da išvardinti kraštai dar džiau
gėsi religine laisve. Sutemos 
krikščioniškajai Europai prasi
dėjo nuo Lietuvos ir nuo ryti
nio Lenkijos pakraščio okupa
cijos, nuo tų kraštų, kurie is
torijoje narsiai kovėsi su to
toriais bei turkais ir kurie vie
ni po pirmojo Didžiojo karo 
sulaikė bolševizmo veržimąsi į 
vakarų Europą.

Nežinom, kiek mūsų atsto
vybė Vatikane yra padariusi 
pastangų, kad Lietuvos vardas 
tokiais atvejais nebūtų praleis
tas. Tačiau, kai gali būti ne
jauku, -neradus savo krašto 
vardo, tenka ramintis tolimes
niais popiežiaus laiško žodžiais.

Kareivių apranga? Matyt, 
kad atsakingosios vietos yra 
dariusios, ką galėjusios. Vis- 
dėlto ir vasarai numatyta me
džiaga stora ir šiurkšti, spalvos 
atžvilgiu nepakenčianti saulės 
nei lietaus. Kelnės ir daugiau į 
marškinius panašūs švarkeliai 
daiktais nublukę, daiktais dry
ži; sunku atspėti, kokios spal
vos buvo iš pradžios. Siuvėjų, 
matyt, taip pat daryta, kas ga
lėtą bet dar daugiau skubėta. 
Rankovės alkūnė ne visados 
ten išlenkta, kur išlenkta pa
ties kareivio alkūnė, o ir ran
kovės ne visados vienodo ilgu- 
mo./Diržas — raudonojo karei
vio vienas pačių žymiausių at
ributų — nevienodos odos, o 
kažkurių iškirptas iš senų mili
nių ar iš dar kažin kokios me
džiagos. Galvos apranga tam 
pačiam dalinyje yra iš trijų 
modelių, žiemos nusmailintas 
milinis koptūras — labai pato
gus vasaros karštyje — kepu-

nas. Turkai tarėjo pasitraukti, , laiške prisimena ryšium 
palikę 25,000 vyrų užmuštų ir * 
300 patrankų. Krikščioniškoji 
Europa atsiduso.* Popiežius Ka
likstas m išleido ganytojišką 
laišką (1456). Dievui padėkoti 
buvo įvesta Kristaus Atsimai
nymo šventė (rugpiūčio 6).

Padėtis kiek atsimainė, bet 
kovos su turkais ėjo dar dau
giau negu pora šimtų metų. 
Turkų veržimasis Viduržemio 
marių pakraščiais buvo sulai
kytas Laplanto jūros mūšyje 
(1574), o skverbimasis Duno
jaus paupiu atmuštas prie Vie
nos (1683). Tam mūšiui vado
vavo Lenkijos ir Lietuvos ka
ralius Jonas Sobieskis, kauty
nėse labai narsiai reiškėsi lie
tuvių kariuomenės daliniai. 
Turkai ėmė trauktis, aprimo ir 
sukultūrėjo. šiandien niekas 
jau turko pabaisa nevadina, 
bet yra iškilusi nauja pabaisa, 
kuri grasina ir tiem patiem 
turkam. -- ;

TARP IŠVARDINTŲ KRAŠTŲ 
LIETUVA NESUMINĖTA

Popiežius savo laišką rašo 
vyskupam, kunigam ir tikin
tiesiem Albanijoje, Čekoslova
kijoje, Vengrijoje, Jugoslavijo
je, Lenkijoje, Rumunijoje, ry
tų Vokietioje ir “tom Europos 
tautom, kurios kenčia perse
kiojimą ir yra taikoje bei vie
nybėje su Apaštališku Sostu”. 
Tarp tų kitų Europos tautų, 
kaip pastebi Brooklyno diece
zijos laikraštis “The Tablet” 
(liepos 21 j, iš kurio imame po
piežiaus laiško atpasakojimą 
turima galvoj Baltijos kraš
tus. Jie paminėti prisimenant 
“daugumą rytietiškų ir lotyniš
kų apeigų katalikų, kurių že
mės eina į rytas ir į šiaurę 
visu Baltijos pakraščiu”. Nei 
Lietuva nei . Latvija vardais 
neužsimintos. Kaip reikėtų tai 
suprasti? •

Popiežiaus laiške yra trys 
aprėžtys: teritorijos, laiko ir 
politinės padėties. Laiškas su
mini tą Bažnyčios persekioji
mą, kuris yra prasidėjęs praė
jusiam karui pasibaigus, kai 
visa eilė buvusių nepriklauso
mų valstybių po karo paliko

Lietuviai jėzuitai liepos 29, 
sekmadienį, Chicagoje prakasa 
žemę jaunimo centro namam. 
Namų statybos pradžia sutai
koma su 400 metų sukaktimi, 
kai mirė šv. Ignas Loyolą jė
zuitų ordino steigėjas. Taigi 
pastatas bus paminklinis, pri
menąs seną ordino praeitį.

Bet jis statomas ateičiai — 
jaunajai kartai, kuriai reikia 
užuovėjos dideliame mieste ir 
mūsų laikų dideliam judėjime. 
Jaunimas turi rasti vietą stab
telti bent valandėlei, atsikvėp
ti ir susimąstyti.

Jaunimas turi net daugiau 
apie ką mąstyti negu suaugu
sieji- Jis visas auga ant didelių 
problemų pasėlio: jam daug 
kas rūpi, neaišku, nežinoma, 
trauklu ir smalsu. Kaip jisai 
atsako į tuos klausimus, kurie 
kyla jo protui ir širdžiai, toks 
ir išauga — tokia būna ir nau
josios kartos ateitis. Jai duoti 
gerąją kryptį yra suaugusiųjų 
uždavinys. Jai duoti tvirtą ka
talikišką «r lietuvišką nusista
tymą yra lietuvių jėzuitų sie- 
kimas. Jaunimo namų projek
tas yra iš to siekimo išaugęs ir 
reikšmingos sukakties 
pradedamas realizuoti.

turima nedaug, todėl ir taisy
mas atima nemažai laiko, to
dėl ir gedimai vis dažniau pa
sikartoja.

Ties viena kalve, netoli nuo 
Žaslių, stovi sugedę trys tan
kai ir du sunkvežimiai. Kalvis 
ir jo gizelis įraudę, suprakaita
vę, išsikankinę. Mes stabterė- 
jam, norėdami šnekterėti su 
kalviu. Pasirodo, kad jis su 
gizeliu jau prakaituoja nuo pat 
saulėtekio.

— Visi jie klausia, — kva
toja kalvis, šluostydamas pra
kaitą — ar aš neturiu rezer
vinių dalių. Rezervinių dalių 
Sovietų tankams, čia Žasliuose! 
Tarnavau pirmam pasauliniam 
kare mechaniku, tai nusima
nau kiek apie motorus ir karo 
pabūklus. Man atrodo, kad ši
tie tankai daugiau numatyti 
boboms baidyti, o ne kam ki
tam. Bet jei juos čia, Lietu
voj, pamėgintų paleisti į mūši, 
tai susilauktume labai, labai 
daug geležies laužo.

Už šį nuotaikingą papasako
jimą kalvis gavo iš Wooderso- 
no’-visą dėžutę Lucky Strike 
cigarečių.

IŠtiesų, jei sovietiniai tan
kai ir sunkvežimiai taip genda 
taikos metu, tai kas atsitiktų, 
jei virš jų staiga pasirodytų 
priešė bombonešiai ir jie būtų 

nelygiais

Popiežius Pijus XH savo 
laiške pasidžiaugia parodytu 
persekiojamųjų dideliu tikėji
mo tvirtumu ir ištikimybe Kri; 
staus Bažnyčiai. Sunkioje pa
dėtyje ir persekiojime guodžia, 
ragindamas nenustoti vilties ir 
pasitikėti Dievu. Juo labiau 
mums atrodo, kad Petro laivas 
grimsta, juo tikriau yra, kad 
dieviškasis Vairininkas budi, 
nors ir rodytųsi miegąs. Popie
žius primena Kristaus žodžius; 
“Štai aš esu su jumis iki pa
saulio pabaigai”.

Jei dvasinėje kovoje kiekvie
nas stengsis būti stiprus ir iš
tikimas tikėjimui, tai tegali 
būti garbingų aukų, bet ne 
pralaimėjimo.

“Jei Dievas su mumis, tai 
kas prieš mus” — primename 
laiške tie Evangelijos žodžiai, 
raginama tvirtai laikytis Kata
likų Bažnyčios ir tikėjimo, gy
venti juo ir sunkiausioje pa
dėtyje, nes tai įmanoma.

Laiškas baigiamas pabrėži
mu, kad visi krikščionys su 
didele pagarba stebi taip ilgai 
tyloje kenčiančius. S. S.

seeond rts— matter at Boston, Mass.
12. 1915.
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Dvi nepatogios sovietams 
sukaktys

Sovietų laikysena mūsų is- nės priežasties, kodėl sovie- 
torijos atžvilgiu yri dvejopa. 
Vienus įvykius, kurių nebega
lima nutylėtiar kuriuos jiems 
patogu išsiaiškinti sau palan
kia prasme, jie iškraipo pagal 
sovietinį kurpalį. Oficialiai ši
tas iškraipymas vadinamas 
'‘marksistinės metodologijas” 
pritaikymu. Visus kitus ? Lietu
vos istorijos įvykius sovietai 
stengiasi paprastai nutylėti. 
Prie pastarosios rūšies priklau
so ir 1831 m. Lietuvos sukili
mas, kuriam šiemet sueina 125 
metų sukaktis.

melodijų įtakoms, bet ir gry
nai dainų ir melodijų metri
koje. Čia niekur nenurodoma 
pilnos dainininko metrikos, 
kaip buvo seniau daroma. O 
kartais ji slepiama. Jei daina 
užrašyta už dabartines, sovie
tinės Lietuvos sienų, sakysime 
šiandieninėje Gudijoje. (Bėras 
žirgelis; Valio, mano dalgelis 
ir kt), tai ir neturi vietos, dar 
nininko ir kt metrikos dalykų. 
Čia, prisimena vieno Maskvos

Rusija — šimtmetinis Lietuvos 
laisvės priešas

Lietuvybės ugdymui Ameri
koje turime organizuotą lietu
vių bendruomenę. Bendruome
nės vadovai ir visi geros valios 
susipratę lietuviai su didžiau
sia širdgėla stebi lėtą lietuvy
bės mirti Amerikoje. Gudrios 
galvos kuria vieną už kitą dar 
gudresnius planus ir jų nevyk
do. Paskirose apylinkėse veik 
lesni žmonės bando kai ką savo 
iniciatyva. Kiti tiesiog įsitikinę 
tokio darbo beprasmiškumu ir 
savo įsitikinimui pademonst
ruoti nevengia ir atviros kovos 
prieš bendruomenę (a la Vaidy- 

la). Neturėdamas nei gudrios 
galvos, nei kitų kokių ten su
gebėjimų, į padėtį žvelgiu vien 
iš realiosios pusės. Visokie pa
senę politikų ginčai ir net aš
triausios tarpusavio rietenos, 
visokį planai ore, visokį bend
ruomenės priešų puolimai ir 
šmeižtai lietuvybės mirčiai ar 
atgimimui Amerikoje neturi 
jokios reikšmės. Raktas į lie
tuvybės mirtį ar atgimimą 
Amerikoje yra tik lietuviška
me jaunime. Kiekvienoje apy
linkėje būtinai reikalinga nors 
ir menkiausia lituanistinė šeš
tadieninė mokykla. Parapijinė 
mokykla ne iš pavadinimo, bet 
ir tikrovėje turi būti lietuviš- Tą visą veiklą derins apygar

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

1831 m. sukilimas yra tik 
vienas palaidas epizodas ilgoje 
lietuvių pasipriešinimo ir lais
vės- kovoje. Nuo paskutinio 
Lietuvos — Lenkijos padalini-

1954 metais okup. Lietuvo
je pasirodė nauji S. Stanevi
čiaus ir A. Juškos - Juškevi- 
čės dainų leidimai. S. Stanevi
čiaus “Dainas žemaičių” (1829) 

paruošė J. Lebedys. Jos atspau
sdintos ir su priedu, būtent jų 
gaidomis. Pažimes (1833). Lei
dinys turi senąjį, ofsetu per
spausdintą tekstą, ir naująjį.

WHIL — 1430 kitocycta — Madftai, Mm
Kiekviena nekmadienj nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nori pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai Muokitc ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEUIUI — LNtaMtai IMte Bear, M Cet- 
ta*e 8L, Nerwoad, Maaa Skyriai: Ūkautai Fu užtai Ca. — A. ir 
O. IvaSkai, 328 W. Broadivay, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.: Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė.. Cam- 
bridge. Mass, Telefonai: NOrasad 7-1443; SOutk Bestas 3-4613 ar 
3-1646; Klrklaad 7-3*3*. *

tams neparankūs senosios Lie
tuvos istorijos faktai.

1831 m. sukilimo bandymas 
atgauti kartu su lenkais pra- 
rastąją laisvę visų pirma pa-, 
liudijo, kad lietuvių valstybi
nė mintis liko gyva ir netekus 
valstybės. Tačiau, kai tik palie- 

' čiamas valstybinis klausimas, 
nejučiomis tenka prisiminti, 
kad Lietuvos valstybingumas 
yra daug senesnis, negu pa
grindinio Rusijos branduolio— 
Maskvos. Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos galybė jau buvo 
peržydėjusi, o Maskva vis dar 
tūnojo jos šešėlyje. Tik 1667 
m. Smolenskas galutinai pate
ko į Maskvos rankas. Kitos 
sritys dar vėliau: Vitebskas 
su Polocku per pirmą padalini
mą (1772), Minskas ir Sluckas 
pdr antrąjį (1793)., Per ištisą 

(eilę amžių tie kraštai buvo 
glaudžiai susiję su Lietuva, kai 
tuo tarpu Maskvos viešpatavi
mas dar negali pasigirti nė 
dviem amžiais, štai kodėl ge
riau nutylėti Lietuvos valsty
bingumą ir visus tuos istori- 

. nius įvykius, kurie jį gali pri
minti.

Likviduoti Lietuvos istorinę 
tradiciją sovietams padeda ta 
aplinkybė, jog tą tradiciją su
kūrė mūsų bajorija, persiėmu
sį amžių bėgyje lenkiškąja kul
tūra. Kaip rodo Ad. Mickevi
čiaus atvejis, sovietai visą ben
drą lietuvių — lenkų istoriją* 
“kilniaširdiškai” perleidžia len
kams. 1831 m. sukilime lietu
viai kovojo bendrai su lenkais, 
ir tai jau yra vienų lenkų is
torijos dalykas. Jokiu būdu, 
karpydami Lietuvos istorinį 
palikimą; sovietai nori dar pri
sistatyti lietuvių “nacionalisti
nių interesų” gynėjais.

dos jaunimo taryba. Jų orkes
tras bus nuolat darbe. Jie 
ruoš apygardos lietuvių jauni
mo šventes su sporto varžybo
mis, meno parodom ir koncer
tais bei vaidinimais. Rezultate 
mišrios vedybos ir gėdijimasis 
savo tautybės ir kalbos pra
nyks, nes jaunimas gaus pro 
gos pažinti ne tik lietuvių kal
bos grožį ir lietuviškumo kil
numą, bet ir tą visa pamils. 
Savo vietoje būtų ir lietuviš
kasis piršlybų biuras, šiam lie
tuvybės atgimimui įgyvendinti 
ne pinigai reikalngi, bet dar-

lietuvių etnografinės muzikos 
bibliografiją. Anas leidinys 
buvo tikrai moksliškai paruoš
tas ir lieka nepakeičiamas. Da
bartinis būdingas tik savo pro
pagandiniais užkaiščiais ir se
nųjų, “buržuazinių” dienų ko- 
neveiksena. ... Dabar. J. Čiurlio
nytė čiulba pagal maskvinį 
tautotyros žodyną,. įvesdama 
garsiausio visų galų moksli
ninko, dabar suniekinti Stalino 
penkius išsivystimo tarpsnius, 
kurie buvo privalomi kiekvie
nam istorikui, proistorikui ir 
tautotyrininkui, nors jie neiš
laikė jokios mokslinės kritikos.

Didelė atžanga ne tik įvade, 
kur nugiedama liaupsės rusų

ka. Prie mokyklos turi būti ir 
lietuviška biblioteka. Pomoky- 
klinis jaunimas reikalingas sa
vo organizacijos. Apylinkės 
jaunimas lietuvių bendruome
nės jaunimo klube, jaunųjų 
vyčių kuopoje, skautuose ar 
kitose organizacijose turi būti 
nukreiptas lietuviškojo idea- 
liamo kelin. Tam reikalui apy
gardos organai privalo suorga
nizuoti apygardos ribose lietu
vių bendruomenės jaunimo or
kestrą ir atsisakyti bet kokių 
pretenzijų būti jaunimo vado
vais. Jie tik turi sušaukti apy
gardos jaunimo suvažiavimą, 
kuriame pats jaunimas išsi
rinks sau apygardos jaunimo 
tarybą ar kitokio vardo vado
vybę. Negalima užmiršti, kad 
mūsų studentija yra nepapras
tai gabi ir vadų tam reikalui 
nepritruks. Jie pagal vietos są
lygas sudarys ir kultūrinį lie
tuviškojo jaunimo bendravi
mą. Apylinkių jaunimas ruoš 
vaidinimus, koncertus, sporto 
rungtynes ir su savo parengi
mais gastroliuos kaimyninėse 
ir kitose apygardos apylinkėse.

[—IH t. 
paruošė

Labai gerai suprantame, ko
dėl sovietai tylomis praleido 
1941 m. lietuvių sukilimo pa
statytosios laikinosios vyriau
sybės (1941. VI. 23. - VIH. 5.) 
sukaktį. Anuomet lietuvių tau
ta savo valios klastotojams da
vė tolų atsakymą, kokio užsi
pelnė prievartinis Lietuvos į- 
jungimas į Sov. S-gą. Užtikrin
tai sovietams nemaloni, labai 
nemaloni sukaktis!...

Tačiau kuo gi nepatogi so
vietams 1831 m. Lietuvos su
kilimo sukaktis? 0 ji aiškiai 
nepatogi, nes komunistinė 
spauda ir visas propagandos 
aparatas ją praleido tylomis. 
Mat negavo visiems tokiems 
minėjimams reikalingo “parti
jos CK ir ministrų tarybos pa
laiminimo”. Todėl verta tai at
kreipti dėmesį.

vizitatoriaus žodžiai, pasakyti 
dar 1941 m.; jūs, lietuviai, ty
rinėkite tik vakarines sritis, o 
Gudiją ir joje gyvenančiais ar 
gyvenusiais lietuviais tai mes 
pasirūpinsime. Todėl duodant 
būdingesnes melodijas,- -teko 
nutrinti visas tas tirštai apgy
ventas lietuvių vietoves, kurios 
šiandien atiteko Gudijai (me
lodijos buvo užrašytos Vilniaus 
kr. lietuvių tautosakos rinkė
jų — muzikų, k. a. J. Jurgos 
ir kt. prieš 1939 m. arba vė- 
Įiau tos pat J. Čiurlionytės 
prieš 1944).

Antras, gana neįprastas šia
me leidinyje dalykas, kad visas 
įvadas ir visos dainos jau turi 
ištisinius rusiškus vertimus. 
Tokių knygų 1954 metais dar 
nepasitaikė. Jos pradėjo rody
tis 1955 m. ir tai galima laiky
ti būdinga rusifikacijos apraiš-

Siunčiu *3.00, praiau prisiųsti “Don Kamiliaus n dalj
Siunčiu $5.00. prašau prisiųsti “Don Kamiliaus” abi dali

Pfe BjŪBOtt&os metų okupa
cinį laikotarpį tėra išėjęs tik 
vianye -mokstinįs tautosakos 
leidinys (1955), būtent J. Cžur- 
lionytės -paruoštos Lietuvię 
liaųdfar diįnnir (melodijų rink- 
tinė).Lejdmyje’yra 295 melo
dijos, kurių didžioji dalis pir
mą kartą skelbiama. Tačiau šį 
leidinį palyginus ■ su jos kitu 
darbu, dar Nepr. Lietuvoje 
pasirodžiusiu, jausti visnkiait- 
Sia atžanga. Lietuvię liaudies 
matedijar (TD V, 1939) apėmė 
pirmą kartą skelbiama^ mūsų 
355 liaudies melodijas, priedu 
turėjo pačios autorės 22 psL

žinau, kad atsiras žmonių ir 
jie mano mintis sukritikuos 
visapusiškai. Iš anksto jiems 
už tai dėkoju, bet kartu ir pri
menu: New Jersey apygardoje 
bendruomenės * suvažiavimas 
tai atlikti pavedė man ir pama-- 
žu dirbdamas matau, kad tas 
virsta gyvenimo tikrove. Jau
čiu reikalą darbo neslėpti ir 
būsiu labai dėkingas, jei kas 
aprašys, kad daro ką geriau. 
Tuomet mielai pasinaudosiu ir 
aš tais geresniaisiais metodais. 
Lietuvybės atgimimas Ameri
koje yra mūsų visų gyvybinis 
reikalas. J. Prapuoleni*

B*adb neoriMaMttBM Lietuves 
dvidešimtmeti* iitadhni, lietu
viai nenustojo kovoję už savo 
laisvę. Tačiau tame krinta į 
akis ne tiktietimškis atkaklu
mas k laisy^š meilė, ši tragiš
ka r didinga istorija mus mo
ko dar vieno, būtent, kad Lie
tuva dėl savo laisvės nuolat 
turi kovoti prieš Rusiją.

Tuo tarpu sovietinė propa
ganda Rusiją varduoja visoms 
pavargtoms tautoms kaip jų 
“didžiąją seserį”- Prieita prie 
to, kad pastaruoju metu Lie
tuvos jaunimui stengįamasi į- 
teigti, kad jau Pilėnų laikai^ 
lietuviai ne tiek pasitikėjo sa
vo narsiuoju Gediminu, di
džiuoju “Lietuvos ir daugelio 
rusų” kunigaikščių, kiek... jo 
šešėlyje sėdėjusiu Maskvos Da- 
nyla. Kokia X tiktųjų buvo is
torinė draugystė savo laisvę 
mylinčios Lietuvos ir į ją besi
kėsinančios maskvinės Rusijos, 
aiškiai parodo ir 1831 m. su
kilimas. Ne-kieno kito, bet pa
vergėjo ruso adresu dainavo 
sukilėliai: - •

Visi vyrai eikim nevalią nu
mesti,

Neprietelį mūsų pakarop da- 
vesti.

Gana vieros papeikimo, 
Gana jau kentėti!...

Žodis rusę demokratams
Šita jau antrą šimtmetį besi

tęsianti lietuvių kova dėl lais
vės prieš Rusiją paliko nema
žai karčių nuosėdų lietuvių — 
rusų santykiuose. Lietuvių ne
pasitikėjimas rusais yra teisė
tas, nes jie daug nukentėjo.

Kai kada tenka šen bei ten 
nugirsti, jog rusų demokratai 
nepatenkinti mūsų^ atsiliepi
mais ir pažiūromis į rusus, lai
ko mus perdideliais naciona
listais. Jiems mes galėtumėm 
atsakyti tų pačių 1831 m. Lie
tuvos sukilėlių žodžiais. Anaip
tol, neturime neapykantos ru
sų tautai, nedegame prieš ją 
keršto dvasia ir linkime jai 
taip pat pasiekti laisvės. Ta
čiau dėl savo laisvės kovojome 
ir kovosime iki paskutinio.

Jei mums išsprūsta kartais 
ir aštresnis žodis, tai dėl to, 
kad ir krikščioniški jausmai tu
rį savo ribas. Nuoširdūs rusų 
demokratai, užuot piktinęsi, 

pirma turėtų daugiau pamąsty
ti apie tai, kaip jie atsiteis Lie
tuvai už visas skriaudas, ku
rios daromos Rusijo vardu ir 
jos naudai.

Nebe mums jau ponąvosi, 
prakeiktas maskoli!

Kaktos mūsų nebus skustos 
Nei žvangins gelžiniai, 
O Sibirą visad pūstas ...
Nūdien vėl panaši padėtis. 

Nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo ir netobulumų. Tačiau dar
bininkas joje jautėsi nepalygi
namai geriau, negu dabar 
“darbo tėvynėje”. Lietuvos 
ūkininkas nūdien velka žiau
resnį jungą, negu baudžiavų 
laikais: kolchozui turi atidirbti 
daugiau darbadienių, negu se
niau dvarponiui lažo dienų 
(su tuo skirtumu, jog baudžiau
ninkas sau apsidirbdavo kar
tais porą dešimčių hektarų, o 
dabar paliktas vos pusės ha 
žemės lopelis). Todėl ir šiuo 
požiūriu prisiminti 1831 m. su
kilimą sovietams nėra malonu.

Lietuvos valstybingumas yra 
senesnis už maskvinės Rusijos

Sovietinė Rusija po tarptau
tinio komunizmo skraiste varo 
tradicinę rusinimo politiką. 
Čia ir reikia ieškoti pagrindi-
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“Tomo Žiūraičio knygą skaitai kaip kokj romaną. Mums kren
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dabartine rą^yba bei kaltas ~ 
Tuo būdu pats leidinys tinka 
kalbininkui ir tautosakininkui. 
Tačiau, kiek geras pats leidi
nys, tiek niekingas jo įvadas, 
sukirptas maskviniu tautosa
kos įvadų būdu.

A. Juškos Lietuviškos Dar 
no* I—III (1880—1881), ku
rias buvo išleidęs anuo spau
dos. draudimo metu ‘Kazanės 
universitetas; taip pat turi abu 
tekstus ir puikiai tinka naudo
tis tiek kalbininkui, tiek tauto
sakininkui. Pasirodžius šiam 
leidimui, buvo kilęs nemažas 
triukšmas, kad perdaug išlei
džiama pinigo. Tai pasiimta 
“dėmesin” ir leidžiant Liotu- 
vilkas svodbinas dainas 
(1955), kurias 1883 buvo iš
leidusi Imperatiškoji Petrapi
lio Mokslų Akademija, sulau
žydama spaudos draudimą, se
no teksto nedėta. Dėl to be 
senojo leidimo nebus galima 
išsiversti.

Dabar Svodbinės dainos iš
leistos dviem tomais, pride
dant ir jo Svodbinę rėdą ve- 
liuonyčių lietuvių (180).

Visoms šioms dainoms pri
dėtos ir melodijos, paimtos iš 
1900 Krokuvos Mokslų Akade
mijos leidimo, kiekvienam to
mui išskirstant pagal spausdi
namas dainas. Pirmam ir ant
ram tomams melodijas per
tvarkė, suskirstydama naujai 
taktais, J. Čiurlionytė, III t — 
J. Čiurlionytė ir V. Paltanavi
čius, o Liet. Svodbinėms dai
noms — V. Paltanavičius. Bū
dinga, kad pertvarkant melo
dijas, J. Čiurlionytė ir net V. 
Paltanavičius negalėjo pasi
naudoti rankraščiais, kurie 
šiuo metu yra Krokuvoje, at
seit jau užsienyje. Jų apgailes
tavimas rodo, (kokiomis sieno
mis Lenkija atskirta nuo Lie
tuvos. Pro tą užtverta gardą 
negalima praeiti nė 
reikalams.
. Lietuviškęję dainę 

įvadus ir žodynėlius
A. Mockus, o Lietuviškosioms 
svodbinėms dainoms žodynė
lius paruošė ir perrašė nauja 
rašyba V. Maknys, tačiau įva
dus parašė Z. Slaviūnas. Jei Z. 
Slaviūną 1947 (Senoji lietuviš
koji knyga) dar matome be
veik vakarietiškai daugelį lie
tuviškosios tautosakos klausi
mų aiškinant ir laikantis va
karietiškos darbo metodikos, 
tai dabar šis mūsų tautosakos 
tyrinėtojas turi jau visa aiškin
ti maskoliškai. Vis dėlto jis 1»- 
teratūros sąraše, nurodė į va
karus pasitraukusios M. Alsei- 
kaitės - Gimbutienės pavardę. 
Tai pirmas toks dar atvejis, 
nes iki šiol buvo bibliografija 
rūpestingai atrenkama. Tačiau 
nematyti vis tik dr. J. Balio ir 
kt. pavardžių, sąmoningai iš
vengiama ir kai kurių dar Lie
tuvoje mirusių kunigų. Visa 
bibliografija dar liudija, kad Z. 
Slaviūnui lietuvių vestuvės 
mažai tepažistamos. (B. d.)

“DARBININKO” PIKNIKAS įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 2 d., Lietuvių Laisvės Parke, Linden, N. J.

RETA'NAUJIENA,
Kad jvairių pažiūrų rašytojai pasirodžiusią knygą vispusiškai skai
tytojui rekomenduotų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

t ihvir Iroucre Usfuvos . 
liaudis neatsitiko nuo bajorę'

' 1831 m. sukfl^mas Lietuvo
je nebuvo tiktai vienų bajorų 
reikalas. Jame gausiai dalyva
vo ir liaudis, valstiečiai — bau- 
džiauninkai Dar daugiau. Kaip 
tik šie pastarieji patys pirmieji 
sukilo. Jau vasario mėnesį val
stiečių sukilėlių būriai kovojo 
Žemaitijoje prieš rusus, kai 
bajorijos sukilimas teprasidė
jo tik kovo mėnesio pabaigoje. 
Savaime aišku, jog valstiečiai 
nekovojo už bajorijos privile
gijas. Jie sukilo ir išvien su ba
jorais kovojo visų pirma dėl to, 
kad jų būklė, kraštą užėmus 
rusams, žymiai pablogėjo: pa
sunkėjo baudžiavos, padidėjo 
išnaudojimas, buvo įvesti visų 
nekenčiami '■ rekrūtai 25 me
tams ir tt. Lietuvos sukilėlių 
valstiečių nuotaikas nusako jų 
daina: . ‘

Ar maž praliejom ašarų, 
Kad kožnam rudenį 
Rekrutams ukazai caro 
Liep imt .paskutinį / 
Vaiką motinai, seseriai bro-

i’- ' J
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Atsikvėpęs po didžiojo Dai
nų šventės darbymečio, štai 
vėl sugrįžtu į mielojo “Darbi
ninko” puslapius su reparta- 
žais iš Chkagos.

“Darbininko” vardas Chica* 
goję po didžiulių šios vasaros 
lieinvių totturinių įvykių labai 
pakilo Kultūros kongreso ir

objektyviam įvykių aprašymui 
“Darbininkas’’ skyrė nepapras
tai daug vietos, ir kartu daug 
prisidėjo prie šių abiejų šven
čių visuotino pasisekimo. Štai 
dėlto kiekvienas kultūringas 
lietuvis reiškia simpatiją “Dar
bininkui”. Vienos savaitės bė
gyje keturi asmenys* kreipėsi į 
šių eilučių autorių, pareikšda- 
mi pageidavimą užsiprenume
ruoti “Darbininką”, štai jie: 
JAV yargoninkų S-gos pirm, 
ir buv. Dainų šventės vicepirm. 
Justas Kudirka, buv. Dainų 
šventės iždininkas Albinas 
Dzirvonas, žinomas Vilniaus 
krašto lietuvis kovotojas Va
lerijonas Šimkus ir Milwaukee 
universiteto dėstytojas Vyt. 
Vardys.

Mieli skaitytojai, tikiu, kad 
daugelis iš jūsų dalyvavote, 
liepos 1 d. Chicagoje įvyku
sioje milžiniškoje Dainų šven
tėje, kiti apie tą šventę skai
tėte objektyvų reportažą “Dar
bininke” ir susidarėte tikrą 
vaizdą apie tą dideli kultūrinį 
įvykį. Bet, beja, atsirado lietu
viškų laikraščių ir radijo va
landėlių, kurie kiek galėdami 
ėmė šventę niekinti, vadindami 
ją turgumi ir panašiai, kaltin
dami rengėjus už blogą salę, 
už karštį (Dievulis tą dieną 
nepagailėjo 103 laipsnių šilu
mos), galop, net priekaištau
dami, kad rengėjai norėjo tik 
pasipinigauti .. . v

Aiškumo ir teisybės dėliai 
norisi štai ką pasakyti:

Dainę šventės pamatus pa
dėjo ne kokie pigūs išskaičia
vimai, ne norai praturtėti ir 
didžią reklama pasidaryti, bet 
neturintis pavyzdžio pavienių 
dainos mylėtojų idealizmas, jų 
begalinis ryžtas ir valia, paro
dyta siekiant užsibrėžto tikslo.

Penki lietuviškos dainos en
tuziastai — A. Stephens, Vyt. 
Radžius, J. Kudirka, Alb. Dzir
vonas ir J. Kreivėnas, — Var- 
goninkų s-gos paskatinti, prieš 
du metus ėmėsi iniciatyvos 
surengti bendrąją JAV ir Ka
nados lietuvių Dainų šventę 

T Chicagoje. Jie degė nepapras
tu ryžtu ir pasitikėjimu, kad, 
kaip bebūtų, šventė turi būti 
suorganizuota ir turi ji įvykti. 
Darbingos nuotaikos ir pasiti
kėjimo savo jėgomis tiems 
penkiems asmenims pilnai už
teko. bet trūko vieno dalyko 
— šio krašto “dievo” dolerio.

repertuarą ir atlikti kitus de
gančius reikalus. Tie penki 
laikinojo Dainų šventės k-to 
nariai, palys beveik neturėda
mi einamųjų sąskaitų bankuo
se (ir automobilių), kreipėsi į 
artimiausius draugus prašyda
mi asmeniškos paskolos. Bet, 
be ja, berods tik vienas asmuo 
prižadėjo 100 dot paskolinti, 
kiti nepasitikėjo, kad kas nors 
iš tos planuojamos Dainų šven
tęs išeitų. Tad, tokiai finansi
niai padėčiai esant, kas galėjo 
drįsti nuomuoti vėsinamą salę 
už 5000 doL Ir taip jau drąsų 
žygį atliko laikinasis k-tas, pa
imdamas salę už 1500 dol. Bet 
jų rizika nenuėjo veltui, tuo
jau į pagalbą atskubėjo L. Ben
druomenės Chicagos apygarda 
su didele auka, kurios pilnai 
užteko reikalingam avansui už 
salės nuomą.

Tuo tarpu Dainų šventės 
idėja vis tvirčiau ‘ ir tvirčiau 
stojos ant kojų, visuomenės 
pasitikėjimas busimuoju įvy
kiu nuolatos didėjo. Įvairūs 
lietuvių chorai gausiai jungėsi 
į darbą, plaukė aukos, atsira
do Dainų šventės mecenatai ir 
rėmėjai. Pasitikėjimas pasiekė 
aukščiausią laipsnį, kai di
džiau Dainų šventės organiza
cijų darban

įsijungė visų srovių ir visų 
lietuvių kartų atstovai.

Visi tikėjo į didžią ir vie
ningą lietuviškos 'kultūrinės 
vienybės demonstraciją, o, ga
lop, busimuosius nuostolius net 
ryžosi atsakyti žymus lietuvis 
finansininkas J. Pakel.

Bet išvakarėse štai atsirado 
netikėtas skersvėjis. Atvyko 
ministeris iš Romos. Dainų 
šventės k-tas, nieko nelaukęs, 
ministerj pakvietė į Dainų 
šventę kaip garbės svetį. Beje, 
vienos srovės asmenims 
vo per maža. Prasidėjo 
šventės komiteto narių 
žavimas telefonais, kad
tas turi būti pagrindiniu lietu
vių kalbėtoju Dainų šventėje. 
Atseit, norint nenorint, turėjo 
būti įvestas politinis momen
tas vieningon mūsų visų kul- 
tūrinėn demonstracijon. Dainų 

• šventės k-to nariai visi iki vie- 
; no stojo prieš. Bet telefonai 

nesiliovė skambėję. Jautri Dai
nų šventės pirmininkė net kri
to iš pusiausvyros. O darbų 
marios stovėjo prieš akis, o 

i kiekvieną minutę reikėjo vis 
bėgti, vis dirbti.

Bet Dainų šventė įvyto i 
jOS gOTgtf plaAiai ' miskamlM»j 
lietuviškoje padangėje- ” S 

Dtonr štai, kada Dainų švei 
tės k-to nariai, pervargę p 
anų visų, tiesiog antižmegišk 
Dainų šventės organizacini 
dailių ir rūpesčių. nori ber 
valandytei atsikvėpti ir pas 
džiaugti Dainų šventės vaisiai 
vienos Chkagos UeŲivių rad 
jo valandėlės žinių praneš^ 
iškilmingai radijo baigom 
skelbia, kad,

Dainę šventės raugėjai-nūs 
pelnė ne laurų, o arttėčfę va 
nikų, gi tūla '‘SMąto* tok 
nesi, kad rengėjai pasidalm

to bu- 
Dainų 
terori-

šventės padare tik turgų.
Būkim žmonės, kalbėkim atr11 

virai Dar nė vieno cento iš|| 
Dainų šventės einamosios sąs-1 
kaitos nepasiėmė šventės or-1 
ganizacinio k-to nariai Apie 1 
$11,000 stovi banke. Tai būtų j 
šios šventės pelnas. Bet cho-1 
ristų kelionė Chicagon iš įvai- | 
rių JAV ir Kanados kampų ] 
kainavo 14000 dol. Iš to pelno 1 
6—7000 dol. turi būti atiduota ] 
jiems, kad bent pusė kelionės 
išlaidų būtų padengta. Gi vi" 
šaš likutis

4—5000 dol. bus palikta ban
ke kaip pagrindinis kapitalas 
būsimajai Dairių šventei,

kuri turi po kelių metų vėl 
įvykti.

Tad gal ši Dainų šventė, 
kaip tam tikra spauda ir radi
jas skelbia, ir ne pavyko, gal 
tai buvo ne lietuviškos dainos 
didinga demonstracija, o tik 
turgus, gal jos organizatoriai 
ne pagarbos o rykščių nusipel
nė, bet, kaip sau norit, ji 

padėjo stiprius finansinius 
pagrindus būsimajai Dainų 
šventei,

kuri tikrai galės įvykti šau
nioj vėsinamoj salėj New Yor- 
ke, Toronte ar kur kitur nes. 
netikiu, kad tie apipurvinti ir 

‘ apspiaudyti žmonės Chicagoje 
vėl bedrįstų organizuoti 
Dainų šventę.

Tokia yra Dainų šventės 
dalio tikroji pusė .. ./

Tarp kitko greitu laiku 
šai bus paskelbta Dainų šven
tės apyskaita, gi plati revizi
jos komisija nuodugniai pa
tikrins visas išlaidas ir tada vi
si pamatysim, ar kas Dainų 
šventės rengėjams apmokėjo 
už nemiegotas naktis, už dar
be praleistas dienas, už tą pa
nieką ir purvus, kurie drapsto- 
mi ant jų

Apie kitus Dainų šventės 
užkulisius dar pakalbėsim se
kančiam reportaže.

kitą

me-

ADELAIDBS srkivysk. M. Beovich klauso, kaip Jūratė Martinkutė skaito 
Darbininku

si

DARBININKAS KATALIKIŠKOS 
SPAUDOS PARODOJ ADELAIDĖJ 
Australijoje birželio mėne- 
katalikai buvo skatinami

daugiau skaityti, remti ir pla
tinti savąją spaudą. Tai buvo 

katalikiškos spaudos mėnuo. 
Ta proga pietų Australijos ka
talikų laikraštis “Pietų Kry
žius” (The Southern Cross) 
surengė Adelaidėje katalikiš
kos spaudos parodą. Ji truko 

nuo birželio 19 iki mėnesio 
galo. Paroda vyko katalikų 
centrinės bibliotekos patalpo
se. Ją atidarė Adelaidės arki
vyskupas dn M; Beovich.

Parodoje buvo išstatyti labai 
seni šv. Rašto ir mišių knygų 

; leidiniai ir kone visa Australi
jos ir Anglijos katalikų perio- r 
dika. Pats seniausias leidinys f 

buvo šv. Augustino veikalas 1 
“De civitate Dei”, spausdintas j 
1486 metais, tarp periodikos | 
(laikraščių ir žurnalų) galima ' 

buvo suskaityti 19 tautų lei- | 
džiamus laikraščius. Lietuvių | 
katalikų laikraščiai ir žurnalai I 
parodoje užėmė gana stambų 
skyrių. Tarp jų buvo išstaty- I 
tas ir Darbininkas. |

Aukščiau įdėtas vaizdas im- i 
tas iš “Pietų Kryžiaus” pirmo- ! 
jo puslapio. Jame matome ar- į

Amerikos lietuvis 
kunigas išvyko 
Sovietų Rusijon
Kun. Valteris Jackevičius, 

f S. J., tėvas jėzuitas kreipėsi į 
į Rusijos atstovybę ir gavo 30 

dienų turistinę viz|. aplankyti 
< moksliniais tikslais kai kū- 

riuos sovietinės Rusijos mies
tus. Vizą išdavė birželio 15.

g T. V. Jaskevičius iš Muen- 
y cheno, Vokietijos, Skandinavi- 
l' jos oro linija išskrenda liepos 
> 28 per Daniją į Rygą. Iš Rygos 
I tusu lėktuvu liepos 29, pa- 
| sieks Leningradą ir ten pabus 
B 3 dienas. Po *2 dienas leista pa- 
V būti Kijeve, Odesoj, Jaltoj, 
| Soči kurorte ir Charkove; 3 

■ dienas Tiflise ir 10 dienų Mas- 
| kvoje. Be to, 4 dienos leistos 

keliauti iš'vienos vietos į kitą.
Kaip iš maršruto aišku, rie

bus i įmanoma aplankyti nei 
Lietuvos nei kitų Pabaltijo 
kraštų, nes iš Rygos tuoj pat 
vežamas į Leningradą.

T. Valteris Jaskevičius nuo 
1947 studijavo Pennsylvanijos 
universitete baltų ir slavų fi
lologiją, 1951 gaudamas filoso
fijos doktoratą. Tuo pat metu 
talkino George Lieb Harrison 
slavų studijom. Nuo 1950 ligi 

• 1951 studijas gilino Paryžiaus 
universitete. Sugrįžęs trumpą 
laiką dėstė moderniškas kal
bas Bostono kolegijoje.

Fordhamo universitetas 1950 
įsteigė dabartinės Rusijos pro
blemų studijų centrą, kuria
me susipažįstama su kalba, is
torija, geografija. sovietine 
ekonomija ir marksistine filo
sofija. šio studijų centro vedė
ju 1952 paskirtas T. V. Jaske
vičius. Jis moka rusų kalbą 
bei susipažinęs su kitomis so
vietinėmis problemomis. Be to. 
jis yra pirmininkas slavų ir ki
tų rytų Europos kalbų moky-

IŠ VISUR į
• KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA*^ 
TŲ S-GOS konforondįoi*, ku-,.O 
ri šaukiama Clevalandav Ohio, 'S| 
jaunimo sakei jos posidit bus įp

Darbininko buvo klaitfngai iš> 
spausdinta, kad '‘nenumato- į 
mas jaunimo sekcijos posė- ■« 
dis”. Turėjo būti "numato-3| 
mas”. Taip pat sumaišytos ir 
konferencijos datos, kurios čia 
atitaisomos. Suvažiavimas bus 
rugsėjo 1—2 dd., pobūvis rug* 
sėjo 2 7 vai. vok., o ne rug- J
sėjo 3. Konferencija tetruks^ 
dvi dienas.

kivysk. M. Beovich, kuris pa- 
• rodą atidarė. Susidomėjęs lie
tuvių katalikų spaudos sky
rium, jis klausosi,

kaip skamba lietuvių kalba
iš Darbininko,

kuri skaito studentė Jūratė 
Martinkutė, Adelaidės moks
leivių ateitininkų pirmininkė. 
Ji mokosi šv. Aloyzo kolegijo
je. Tos kolegijos studentės pa- • tojų draugijos Amerikoje, yra 
dėjo parodą ruošti ir ją lanky
tojam aiškino. Lietuvių spau
dos skyrium arkivyskupas iš
reiškė savo pasitenkinimą.

narys Amerikos filologų drau
gijos, Amerikos modernių kal
bų draugijos ir slavų studijų 
instituto Paryžiuje.

• Kun. dr. Antanas G. Ra- -7=.^“ 

kauskas šiuo metu yra kape- 
lionas Torrance valstybinėje 
ligoninėje, Torrance, Pa. Kita-
dos jisai daug dirbo Amerikos 
lietuvių visuomenėje, kai buvo 
rūpinamasi padėti atsikurian- 
čiai nepriklausomai Lietuvos Mjg 
valstybei. Vedė propagandą už 
Lietuvą ir vykdė piniginius va- v 
jus. Minėtoje ligoninėje patys 
ligoriys leidžia nedidelį laik- \' 
raštelį “Torrance Topics”. To 
laikraštėlio liepos numeryje ą 
įdėtas kun. A. Rakausko žodis 
ir atvaizdas.

• Vokietijoje su dideliu pa- ® 
sisekimu po visą šiaurinę Vo- 
kietiją važinėjo ir koncertavo 
solistė Janina Liustikaitė, ak-
tore Livija Miglinienė ir lietu- 5^; 
vių sargybinių dalinių kvarte -M 
tas, kurį sudaro Česlovas Ven- - 
cevičįus, Faustas Strolia, Sta- 
sys Vaišvila ir Benys Pakalen- 
ka. Lietuviškos kolonijos džiau-- 
gėsi, kad jų neužmiršta Vo- ■ 
kietijoje likę menininkai.

• Romoje prieš dešimtį me- 3^; 
tų (1946 liepos 21) buvo į-' 
šventinti į kunigus 3 marijo-
nai: Kazys Černiauskas, Jonas ' 
Duoba ir Stepas Matulis. Visi 
trys yra įgiję daktarų laips- ■>’ 
niuš.

• Eischstaetto kunigų semi- '-į';

Susipažink su

LAISVĖS PROBLEMA

narijoje, Vokietijoje, šventi
mus gavo ir švenčia “mažąjį 
jubiliejų” —dešimtmetį — ku
nigai: Juozas Budzeika. MIC, 
Antanas Bukauskas, Viktoras 
Kaleckis, Jonas Klimas. Stasys 
Lisauskas, Vladas Salaviejus, 
Vaclovas Šarka ir Kazys Vaiš
vilas.

O Susituokė
Aleksas Ginčas su 
monaite ir Povilas
Ona Ponelyte. Jaunavedžiai 
daro žygiu atvykti į Ameriką.

Vokietijoje 
Milda Dič- 
Gaidelis su

246 pusi., kaina $2.00

Gaunama: DARBININKAS. 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

PROGRAMA:
1:00 vai. — Pikniko pradžia

EUROPOS LIETUVIŲ 
FRONTO BIČIULIŲ 
STUDIJŲ SAVAITE

DR. VACLOVAS DRAGŪNAS, 
užbaigęs medicinos studijas 

Frankfurto universitete, Vo
kietijoje. atvyko j Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Naujasis daktaras yra kilęs 
nuo Ukmergės. Gimnazijos 
mokslus ėjo Ukmergėje, pas
kui Jurbarke. Brandos atesta
tą gavo jau j Vokietiją pasi
traukęs, Augsburge.

Atvykęs į Ameriką ir čia ne
negalėdamas medicinos moks
lo išeiti, grįžo Į Vokietiją, kur 
ir baigė medicinos mokslus 
Frankfurto universitete dakta
ro laipsniu.

Vytauto Augustine
Lietuvos Vaizdų Albumas

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todčl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta šį gražu leidinį pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
ttleido: A T E I T I 8, 916 VVUloughby

Avė.. Brooklyn 21, N. Y.
Jį galima gauti:

ATEITIES administracijoj Ir 
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.

BOSTONO LIETUVIŲ ŠV. PETRO PARAFUOS NAUDAI

BROCKTON F AIR GROUNDS
BELMONT STREET, BROCKTON, MASS.

2:30 vai. — Meninė programa,
kurią išpildo Bostono arkidiecezijos CYO čempi- 
jonai: St. Thomas More Drum and Bugle Corps, 
Braintree; v

St. Anthony's Girls' Drill Team, Allston, ir
Šv. Petro parapijos CYO Benas, South Boston.

4:00 - 9:00 vai. — Šokiai. Groja Populaires orkestras 
iš Lowell.

7:30 vai. — Dovanų už 1500 dol. išdalinimas (Door

SEKMADIENĮ

LIEPOS-JULY 29
pirma dovana — didelis spalvotas televizijos 
aparatas,
antra dovana — šaldytuvas su deep freeze, 
trecia dovana—8 mm movie camera, projector ir 
screen.

Visi kviečiami dalyvauti šiame parapijos piknike, pasivaišinti skaniais valgiais ir gėrimais, įsigyti lie
tuviškų rankdarbių ir nuotaikingai pasilinksminti.
Piknikas saulei iviečiant ar lyjant. įžanga ir visa tai. kas čia paminėta, tik 1 dol.

VAIKAMS ĮŽANGA VELTUI

įvyksta rugpjūčio mėn. 5—12 
dienomis, Vokietijoje, Neckar- 
steinacho miestelyje prie Hei- ; 
delbergo.

Studijų savaitės programoje 
šešios paskaitos:

1. Uetuvos praeitis Sovietų
aiškinime — prof. Z. Ivinskio; -•

2. Lietuvių rezistencinės ko- -
vos praeityje — dr. K. J. če- 
ginskio; į

3. Kasdienybėje taurėjantis 
žmogus — kun. J. Dėdino; 1

4. Komunistinis menas Lie- , 3- 
tuvoj — prof. J. Griniaus;

5. Tremties grėsmė ir jos 
pergalė — M. Musteikio:

6. Komunizmas — Vakaru iš
vaikąs ir 
Maceinos.

Drauge 
mai:

Min. E. Turauskas peržvelgs 
tarptautinės ir lietuviškos po- 
litikos horizontus, mokyt. V. < 
Natkevičius padarys tremties 
kultūrinės veiklos apžvalgą.
Bus pranešimas ir iš tėvynes, ffį

Nepaskaitinėje programos 
dalyje numatyta Tėvynės va
landėlė bažnyčioje bei instru- 
mentalinės muzikos ir poezijos 
vakarai, kuriuose dalyvauja F. 
Strolia su vyrų oktetu. D. Ken- J 
stavičius. Br. Liubinas. V. Nat- 
kevičius. A. Grinienė ir kiti. -■

Studijų savaitės dienomis 
popiečiais vyks ir ELFR meti- 
nė konferencija

rykštė — prof. A.

numatyta praneši-



PITTSBURGHO

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

DISPLAY

ir Vytautas Būrai lie-
HELP WANTED FEMALE

ne-

lo-

NAMINES TAIKOS 4 PUNKTAI
TOP NOTCH

B

COME TO THE

FAIR

Also
JOE PHILLIPS and his Wcnder Horse

metų, mirė liepos 16, gyveno 
2511 S. Felton St. Raimondas 
Vasikonis, 37 metų, mirė lie
pos 18, gyveno 2826 W. Mas-

Matysime 
berniukus ir 
atliks savo

ir Juozas Klausai bir- 
susilaukė sūnaus Min- 
Bernardo. Tai pirmas 
apsilankymas jų šei-

mūsų mažyčius, 
mergytes, kurie 
naują ir Įdomią 
Jiems vadovauja 
Elzbieta Straiter.

CHICAGOJE iš trečio aukšto pro Išvažiavo gatvėn automo
bilis užkritęs ant kito. Vienas žmogus užmuštas ir S sužeisti*

lietuvė varg.
Šokius ' pašoks tautinių šokių 
grupė. Jai vadovauja Betty A.

GEORGE L. DECKER, JR. 
I N SERĄ N C E 

135 SOUTH J. A SALLE ST.
CHICAGO 3. ILLINOIS 

FRanklin 2-7300

ELEONORA LAURIN, Lietuvos vy
čiu suvažiavimui Chieajroje ruošti 
komiteto narė.

developinent of mulear w>-apons.
ALBUQUERQUE, NEVY MEXIC0

Local Office of •
SANDIA CORPORATION *

A Subsidinry <>f the W.’«t--rn Electric Cotnpany. vruraged in research and

257 milijonai radijo 
I- ir'44 milijonai televi- 

nerduod* taikrašlines ži- 
bei filmus. Lyg to neuž-

ų? Dar 130,000 kino teat-

nio taip pat sužinome, kad apie 
pusė visų žemės gyventojų 
dar nemoka nei skaityti, nei 
rašyti.

Mi» Numetimas
“Missių” Laikais visokių yra 

ir visokių reikia. Mrs. Bonita 
Kolbe iš Milwaukee laimėjo 
.svorio numetimo “miss” titu 
lą. Per kelis mėnesius ji su- 
slūgo iš 283 sv. į 134 svarelius. 
Taip ir norisi užrodyti Balfą, 
kad kreiptųsi, prašyti atlieka
mų drabužėlių.

Vyrai, ant drąsos!
Vienoje Rytinės Vokietijos 

pradžios mokykloje turėjo lan
kytis komunistas inspektorius. 
Vaikai ėmė baimintis. Vienas 
“pipiriukas” žinojo, kad suau
gusiems drąsos duoda nugėri- 
mas. Pasiūlė tą priemonę iš
mėginti ir pats iš namų atnešė 
tėvo butelį. Vyrai, tik po kr 
šiuką, — rėkė sumanytojas. 
Taip visi “vyrai” Įsidrąsino, 
kad inspektoriaus tikrai nebi 
jojo ir su juo visai nesiskaitė. 
Už tai nukentėjo tik vargšė 

„mokytoja.
Šiandien dar vyrai laimingi
Iš daktarų suvažiavimo Lon

done paaiškėjo, 
tūkstančių metų visi vyrai bus 
pliki — be plaukų. Laimingi 
mes vyrai, kad tų taikų 

„sulauksim.
' ' ■ ' Ne naujiena 

’ Du moteriškų drabužių 
pai, kuriuos žmogiškojo kūno 
aprengimo industrija pavadino 
kostiumu “bikini”, nėra mūsų 
amželio žmonių išmistas. Pasi
rodo, kad Romos imperijos iš 
sigimimo laikais, ketvirtam 
amžiuje po Kristaus, tokie 
kostiumai buvo vartojami. Tai 
įrodė neseniai po Armerino 
aikšte, Romoje, rastos senos 
mozaikos iš ketvirto amžiaus.

Kas kaltas?
Kažkur Idaho valstybėj, ku

ri garsi savo gardžiomis bul
vėmis, labai nuošalioj vietoj 

S stovi mokykla su būriu vaiku- 
’ čių ir jauna, gražia mokytoja. 
Z Lyg tyčia, paskutinėj klasėj 
Z susirinko, bemaž vieni roman- 
Z tiškos nuotaikos berniukai. Mo- 
; kytoja labai gera, berniukai 
; irgi neprasti. Jiems šauna Į 
» galvą mintis, kad bus sunku 
■ - atsiskirti nuo savo gerosios 

mokytojos Helmos. žinot, ką jie 
padarė? Ugi, susitarė per bai
giamuosius egzaminus nieko 
nepataikyti, kad visa klasė ga
lėtų^ vėl bent metelius pabuvo 
ti su savo mylima mokytoja 
Helma.

Kova prieš triukšmą
Karlsruhe, Vokietijoj, pašto 

įstaigoj iškabintas perspėji
mas: “Nereikalingam triukš
mui išvengti* ir kitų nervams 
pagerbti, prašoma pašto ženk- 

-• lūs klijuojant nemušti kumš
čiu, o tik paspausti nykščiu, 
ženklą gerai paseilėjus, turė
tų pakakti nykščio jėgos."

Vicepirm. išrinktas Ignas Lie
pa, fin. sekr. — Vincentas 
Gruzdys, direktoriais perrink
ti Juozas Uždavinys ir Alfon
sas Adomaitis. Nauju klubo 
šeimininku birželio 15 buvo iš
rinktas Tomas Poška. Metų 
pradžioje buvo išrinkta klubo 
pirmininku Jonas Griganavi- 
šius, sekr. Antanas Jankus, iž
dininku V. Svėkla ir direkto-

L. Bendruomenės radijo va
landėlės redaktoriai, pakviesti 
radijo valandėlės vadovo Adol
fo Gaigalo, liepos 15 buvo su
sirinkę pasitarti programos 
reikalu; Dalyvavo redaktoriai: 
Regina Aleknaitė, Algimantas 
Gečauskas, Kazimieras Kaz
lauskas, dr. Antanas Klimas, 
Vytautas Muraškauskas, Hen
rikas ‘Savickas, Jonas Skladai-
tis ir Antanas Šileika. Dalyva- rium Joseph Steiner. 
vo ir talkininkės — pranešė
jos, kurių malonius balsus gir
dime per radiją, jų tarpe — 
Darvida Aleknaitė, Darija Ce- 
pulytė, Audronė Gaigalaitė, 

kad už 500 . Sniegą Jurskytė, Virginija Ka
raliūtė ir Rita Žukauskaitė. 
Į pasitarimą buvo pakviesti ir 
L. Bendruomenės valdybos na
riai. Buvo peržvelgtos praėju
sio pusmečio radijo valandė
lių programos, aptarti paste
bėti trūkumai ir numatyta 
programos kryptis ateinančiam 

pusmečiui. Radijo 
kultūrinės dalies 
reikalu kalbėjo dr. 
L. Bendruomenei 
pageidavimas Įgyti 
kalams fonografą, 
telėse įrašytos kalbos, dainos, 
pasikalbėjimai galėtų būti pa
naudoti valandėlių programom 
sudaryti. Pasitarimui vadovavo 
Adolfas Gaigalas.

Vyresniųjų skaučių Įžodi lie
pos 14 davė Šešupės tunto vyr. 
skautės — kandidatės: Zinai
da čikotaitė, Virginija Kara
liūtė. Aniliora Pumpuolytė, 
Živilė Puzinaitė ir Lilija Roz- 
niekaitė. Ta proga Įvyko pir
moji savaitgalio išvyka stovyk
lauti, ji truko liepos 13—14.

Ateitininkų išvyka numato
ma rugviūčio 19 d. Joje daly
vaus New Yorko ir Philadel- 
phijos moksleiviai, studentai 
ir sendraugiai ateitininkai bei 
jų šeimos. Išvykai vieta numa
tyta arti Philadelphijos. Išvy
kos ruošimo reikalu čia lankė
si kun. T. Narbutas, atstova
vęs New Yorko ateitininkus.

Onos 'Seštokaitės ir Kęstučio 
Pliuškonio sutuoktuvės Įvyks 
liepos 28 d., 11 vai. dieną, šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčio
je.

L. Muzikinio Klubo pusmeti
niame susirinkime, Įvykusia
me liepos 21. buvo renkama 
dalis valdybos ir direktorių.

valandėlės 
paruošimo 

A. Klimas, 
perduotas 

radijo rei- 
kurio juos-

laukti svečių vyčių iš įvairių 
Amerikos vietų.

Trečiadienį, rugpiūčio Ž2 d., 
puošniam Acacia Country Club 
įvyks golfo turnyras ir banke
tas.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 23 
d., vakare, Lietuvos vyčių jau
nimo centre įvyks delegatų ir 
svečių susipažinimo vakaras.
Erdviam Louis XVI kambary, 

Shennan viešbuty, penktadie
nį, šeštadienį ' ir sekmadienį 
bus svarstomi Lietuvos vyčių 
organizacijos reikalai. .

Penktadienio vakaro progra
ma'įvyks Marijos aukštesnios 
mokyklos didžiulėje salėje. 
Dainavos ansamblis, vadovau
jamas Stepono Sodeikos, suvai
dins “Vestuves be piršlybų” ir 

. sudainuos Vytauto kantatą.
Dvejuose veiksmuose dalyvaus 
mūsų narys ir buvęs Metropo
litan operos solistas Algirdas 
Brazis.

šeštadienį, rugpiūčio 25 d., 
bus seimo delegatų bendri pie
tūs ir pasikalbėjimas, vakare į- 
vyks šokiai Louis XVI ir Grey 
puošniuose kambariuose, Sher- 
man viešbuty.

Sekmadienį pamaldos bus 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje. Iškilmingas mišias laikys 
ir pamokslą sakys vyskupas 

‘ Vincentas Brizgys.
Suvažiavimas bus baigtas 

dideliu ir šauniu banketu di
džiuliam Bal Tabarin kamba
ry, Sherman viešbutyje. Bus

trumpa programa, vėliau šokiai 
ir lietuviškos dainos..

Penktadienį ir šeštadienį 
seimo dalyviai dalyvaus mišio
se šv, Petro bažnyčioj, pačiam 
mieste.

Atstovų registracijos prasi
dės Shennan viešbuty trečia
dienį rugpiūčio 22 d.

Seimą rengimo komisiją su
daro: Jonas Jesulaitis, pirm.; 
Vytąutas ir Antanas Lubertas, 
vicepirm.; sekretorė Irena 
Senkus ir Sofija Žukas; trans- 
portacijos ir sekmadienio už
kandžių pirm. Lorrame Damb
rauskas; skelbimų — Eleonore

Laurin; Illinois - Indiana aps
kričio pirm. Jurgis Jonikas; 
Elzbieta Tucker — penktadie
nio vakaro vadovė; kun. Petras 
P. Cinikas, MIC, apskričio dva
sios vadas ir vedėjas seimo 
metu.

Illinois - Indiana apskrities 
vyčiai nuoširdžiai kviečia visus 
lietuvius atsilankyti Į ši reikš
mingą seimą. J. Jesulaitis

• Chicagop lietuviai jėzui
tai stato jaunimo ęentro na
mus 5600 So. Claremont Avė. 
žemės prakasimas : pamatam 
bus liepos 29, sekmadieni,

Marija 
želio 29 
daugo - 
gandro 
moję.

Daina
pos 12 d. susilaukė dukros, ku
riai parinktas vardas Gaiva.

Mūsų mirusieji: Marija Ale- 
liūnienė, 86 metų, mirė liepos 
14, gyveno 3900 Duncan St. 
Rudokas Tomas, 63 metų, mi
rė liepos 10, gyveno 3350 E. 
Edgemont St. Povilas Skrups* 
kis, 62 metų, mirė liepos 14, . ter St. Zigmantienė Marija, 80 
gyveno 1207 S. Wilton St. Bal- metų, mirė birželio 6, gyveno 
tramiejųs Steponavičius, 68, 3581 Salmon St. K. č.

Šiais neramiais laikais niurz
giančias tautas pasaulio diplo
matai nori sutaikinti ir nura
minti Įvairiausių sutarčių bei 
pasiūlymų punktais. Vieni jų 
sugalvoja daugiau punktų, kiti 
— mažiau. Lietuvių diplomati
nėje veikloje prasikiš© net 8 
punktai...

Bet tautas formuoja, šeimos. 
Todėl diplomatinę punktų sis
temą šeimos problemų specia
listai ėmė taikinti pirmajai 
tautos ląstelei — šeimai gydy
ti. • - —-

Niekas negali paneigti, kad 
ir geriausia šeima, keturiom 
sienom apsupta, neturėtų savų 
problemų, nepriseitų niekad 
spręsti ginčytinų “teritorinių” 
klausimų.

Šeimos narių darniam sugy
venimui išlaikyti šios srities 
specialistas dr. R. F. Hertz su
statė 4 punktus, kurie nesun
ku atsiminti net kilsiančio 
konflikto “parengties” minu
tėj. Štai jie:

1. Palik e kilsi * argumen
to ginčus tik dabar es apimty 
ir nesikniskite Į praeitį, ieško
dami daugiau motivu”. Sėmi-

masis stiprybės iš praeities” 
tik praplečia ginčus ligi sine 
fine — be galo.

2. Nesinaudokite teroristi
niais ginklais. Tai reiškia, kad 
neperdėkite kaltindami ir ne
erzinkite provokacijom, žino
dami priešo silpną vietą, ne- 
taikinkit į ją. Būtų perpigu ir 
negarbinga!

3. Ginčui plečiantis, mėgin
kite bent laikinai daryti paliau
bas. Laikas pats šoks talkon 
lyginti kilusius barnius.

4. Jei nesutariat, skubėkit programėlę, 
susitarti patys vieni. Jokiu bū
du nešaukite talkon nei tėvų, 
nei giminių, nei draugų, nei 
kaimynų. Jei reikalą jie ir pa
taisytų, tai vėliau iš jūsų pasi 
juoktų.

Punktai vieni stebuklo nepa
darys, bet prie amerikiečių 
skyrybų teismų veikią oficialūs 
taikintojai aiškina, kad tos irs
tančios poros, kuries raštu pa
sižadėjo minėtų punktu .taiky
tis, bemaž visos susitaikė.

Pittsburgho ir apylinkės lie
tuvių* diena jau čia. Jungtinių 
Lietuvių organizacijų komite
tas kviečia visus lietuvius, or
ganizacijas ir parapijas daly
vauti ir paraginti, kafd kiti da- 

. lyvautų lietuvių dienoje, kuri 
Įvyksta sekmadieni, rugpiūčio 
5, gražiajame West View par- 

" ke. Tai ideali vieta su visais 
Įrengimais; sporto aikštėmis, 
scena šokiam, maudymosi ba
seinu, karusele vaikams, ir kt. 
Pasiekti West View Parką len
gvai galima' automobiliais, 
tramvajais, ir autobusais.

Šiemet lietuvių diena bus , 
gražesnė ir Įdomesnė negu iki 

: šiol. Visi atvykę galės grožė- 
! tiš žavinga gamta ir lietuviškų 

dailės išdirbinių paroda. Visi 
’ turėsim progos bendrai pabūti 

ir jaukiai laiką praleisti.
i Sporto programa prasidės 

4:30 vai. p. p. Bus gausus jau
nimo sporto pasirodymas. Jau-

• nimo programai vadovauja žy-
► mus sportininkas lietuvis St. 

Straiter.
I Oficialioji programa prasi-
( dės 6:30 v. p. p. Atidaromąjį 

žodi tars Jungtinių Lietuvių 
Organizacijų pirmininkas adv. 
Edwardas Schultz, o progra
mos vedėju bus sumanus ir 
gabus veikėjas Vytautas Juce
vičius, Lietuvos vyčiai ir Ho- 
mestedo parapijos jungtinis Z 
choras, vadovaujamas muziko Z 
Kazio Basio sudainuos puikių Z 
lietuviškų patriotiškų dainų. Z 
Pirmuoju kalbėtoju bus visiem Z 
žinomas ir Įdomus kalbėtojas Z 
kun. kleb. Jonas Misius. Iš an- Z 
glų kalbės kongresmanas Ja- I 
mes G. Fulton ir Ęlmer J. Hol- Z 
land. -

IR APYLINKES LIETUVIŲ DIENA 
kultūros bei lietuvybės išlaiky
mo reikalam.

Įėjimas laisvas.
Tad vakarinės Pennsylvani- 

jos Jungtinių Lietuvių Organi
zacijų komitetas maloniai kvie
čia ir laukia visų lietuvių gra
žiajame West View* Parke, sek
madieni, rugpiūčio 5. Visi ke
liai veda į ten... Fr. Žilionis

Navickienė. Šokiams gros or
kestras, vadovaujant lietuviui 
Pr. Tautkui.'

Taip pat programoje pasiro
dys ir mūsų Pupų Dėdė —Vy
tautas Jucevičius, kuris savo 
kupletais, pritardamas akorde
onu, tikrai publiką prajuoki
na. •

Be to, lietuvių dienoje bus 
renkama gražiausius tautinius 
rūbus dėvinti lietuvė- Ji gaus 
brangių dovanų. Pageidauja
ma, kad kuo daugiau dalyvau
tų pasipuošusios tautiniais dra
bužiais.

Lietuvių dienos proga išlei
džiama programa — knyga. 
Bus ir laimėjimų traukimai. 
Pelno dalis skiriama lietuvių

Future only once in a lifetime for A Career Woman interested 
in diversified and fascinating dėta ils.

SECRETARY
REQŲIREMENTS: Shorthand. 90 words p*r minute: typinsr 60 word.« per 

minute. Forty hnur week.
BENEFITS:

• 24-working davs paid vacation
• 8 paid holidays per year
• Generous siek leave, retirement plan, hospital & free Insurance 

proeram.
For Personai Contact phone Mr. C. E. Drew COlumbus 1-1278

STENOGRAPHER
WHO HAS SECRETARIA.L ASPIRATIONS

REųI.'IKEMENTS: Shvrlhand 96 word« !*'r mint;:.'. —Typhrsr 60 w<>rds p*-r 
ininut.'. Forty h»»t:r w,-rk.

BENEFITS:
• 24. working days paid vacation _
• 8 paid holidays p<-r y.-ar
• Generavę s<ick leaVe. r.-tirernent plan. hospital and Insurance program

PHONE MR. C. E. DREW — COLUMBUS 1-1278
— I*ocal offiee of —

SANDIA CORPORATION

• Jonas ir Agota Liudvinai- 
čiai, Lindeno, N. J., lietuvių 
veikėjai, sulaukę 40 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties, 
išvyko ta proga Į Kanadą, To-; 
rontą. ir ten sukakti atšventė.

FOR THE BEST CUSTOM BOTLT HOMES
• Over 3# plans available • Desirable plota

• Additional land availablė
and SAVE the SALESMAN’S COMM1SS1ON!

• Kltchena
remodeled

• AtUca Finished
• Palntlng. Paderins*

Plasterlng
• Baaemente 

Flniahad
• Maaon Work
• Neva Addltlons
• Plumbing
• Heating

DEAL DIRECT
• Roefing
• Siding
• Celllngt — 

Johna-Manville
• Dornwr>
• Porch Work '
• Jalouttea
• Tillng 

Bathrooma 
remodeled

I Kire Escape?
> Panoramic Windows 

and Doors
> Awnings, Window.

Door Honda. C.ir 
C.-tn-ni-s

t Aluminum Window» 
and Doors

» Modernfold Doors
» Vanetlan Blinda
l Room Dividera

ADMIRATION HOMES, INC.
m snmcnnD avs. r. d. no. 2, steprensburg 
KSotz S-71B Nemtfk S, N. J. Wasbtacten, N. J. GAsden 5-3317

1SELIN FAIR
ISELIN, NEW JERSEY

In Pcrcon

JOHNNY MACK BROWN
The All-Amencan Cowboy Star

LOCATION: Just <»ff Parknay — l’sc Metuchen Exit .



REAL ESTATE

RESORTS

SPORTAS
KREPŠINIS LIETUJE REAL ESTATE

Lord Baltimore

ŽOth & Beach Avalon, N. J.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

WINTREl VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

WHERE ELSE BŪT ON UBE ISLAND

SUMMER RENTALS

■425 per week 
-$M per week 
-$•5 per week

SCHOONER CRUISE8 
Box 64, PF.I.HAM, N. Y.

their work
Sisters are

r< Mining Pines

121 S, So. Caroline Avė. 
Atlantic City, N. J.

New Yorko Baltiečių šach
matų klubo organizacinį komi
tetą sudaro: estas A. Havamae, 
latvis A. Purmalis ir lietuvis 
Edvardas Staknys.

Are Ihcro the kind of peoplc you want to meet in the kind of 
surroundings YOU will enjoy? And nowhere else on Fire Island 
būt here at The Lionei can you get one room housekeeping apart- 
ment rt>r as little as $250 per couple for the season — with eyery- 
thing you want for y 
and fun. No children

HOUSEWORKER. generaį English 
speakins: Catholic home; 3 ėhild- 
ren, sleep in. Recent Character; 
experien<£ unnecessary, references 
reąuired. Salary open.

Teiephone: RO 65775

Nauja Valdyba Lietuviu 
Sporto Klube

GREIČIAUSIAS BŪDAS SIŲSTI SIUNTINIUS | LJETUVĄ 
YRA ORO PAŠTAS. MES SIUNČIAME VAISTUS, RŪ
BAMS MEDŽIAGAS IR MAISTĄ GREIČIAUSIU KELIU.

PRAŠYKITE PRISIŲSTI ILIUSTRUOTĄ KATALOGĄ

Pirmą kėlinį visai neblogai 
žaizdami, mūsiškiai diktuoja

didžiausio įtempimo. Mūsų še
šetas visai išsikvepia ir Big 
Mike’s laimi 67:42. Pagal 
“Long Island Daily Press” pa
skelbtą lentelę LAK yra 9 vie
toj. Beje šis laikraštis jau šeš
tadienį deda rungtynių apra
šymą. Nekantrūs sporto mėgė
jai jau kitą dieną gali patirti 
pasekmes (iki šiolei nelabai 
kokias).

Rooms with running water, 
$2 and up per person.

Air cooled roooms, shower, 
bathing and parking. 
Near Catholic Church 

Now under new ownership 
Phone Atlantic City 5-6192

FREE PORT: Modern 9-room house, 
5 bedrooms, extra large enclosed 
porch. Excellent condition, open 
fireplaee, large 2-car garage with 
space for living . ąuarters. Large 
comer plot. Ideal forretreat house 
Call Owner, FR 9-9517.

tuvių Kinta, prifomt aikštė ir tafta bei slidus ka- 
kretptis pas sekretorių J.Ke- muolys ręŠkainja iš žaidikų 
penis 360 Palmetto St. Brook- 
lyn 27, N. Y. teL VA 1-3247.

J. K.

BERKSHIRE
LODGE

Fpr Reservations Phone:
A Home away from Home 

COUNTRY FARM HOME in 
Catskills. Accommodates 12-15 
guests. Ali churches and sports 
nearby. House cooked meals. 
Rates $25.00 wkly. Mr. and 
Mrs. Vincent Lawrence, R. D. 
No. 2, Jefferson, N. Y. Tel.: 
Stamford 6940.

šį penktadienį LAK žaidžia 
prieš antroje vietoję stovin
čius “Shrinėrs”. Kitą penkta
dienį, rugpiūčio 3, prieš OLPH. 
Rungtynių vieta: Grover Cle- 
veland parkas, Stanhope St ir 
Grandview Avė. kampas, Rid- 
gewoode. Pradžia 7:45 vai. vak.

Bobby Ftschor, 13 metų am* 
žiauš, Brooklyn, N. Y., laimėjo 
šių metų JAV jaunių šachma
tų pirmenybes, Philadelphijoj. 
1. Fischer 8^:1^, Charles 
Henin (Chicago) ir Arthur 
Feuerstein (N. Y.) po 8:2. Re
ninas yra meisterių klasės, o 
Feuerstein — ekspertas.

Juodi — W. Un$cker, Vo
kietija Kg8, Vd7, Ba8, f7, Ra4, 
2b7, Pa7, c6, d6, g7, h7 (11).

LORETTA HOUSE
228 E. GLENW00D AVĖ, 

WILDWOOD, N. J.

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hlll, Ozone Park, Forest Hilį Jamaica.

Daitaa atitekamas piltjiariu tecta&o, pripafiate 
BCA Instituto, Ntw Verta.

Datoa uoImSm: haaflaa aa» • vaL ryto Bd S vai vak.

čia pavaizduota padėtis po 
12 juodų ėjimo Bf7. Atrodo 
visko po lygiai, bet Keresas 
turi gilų žvilgsnį. Jis nutaria 
staigiai veikti, kol priešininkas 
nespėjo priartinti daugiau fi
gūrų į karaliaus sparną. 23. 
Ž:g7! Bxg7 24. Rh6! Ve7 25. 
h4 h6 27. Bc4 ir juodi pasi
duoda, nes neįmanoma išveng
ti grėsmės Bg4.

• Oa BeautUul Lake George
1 family resort for peace, relax- 
ation and fun. American Plan. 2.100 
ft private sand beach. Coating, 
tennia.' swimming, flshing. Write 
for Booklet J. C. Carney, SHver 
Bay N. Y., or Phone Hague 2682.

KNOLLCREST 
CANDLEWOOD LAKE 

Summer Reniais 
Fine Komes and Buitding 

Plots for Sale. Ten minutes 
ride to New Church 
Walter C. Harding 

Knolicrest, R. 3 
Danbury, Conn. 

Tel. Pioneer 6-2232

BUNGALOW COLONY, 75 mi. N. Y. C., 
7 rm. house with bath, 2 pools, 11 fur- 
nished units, only $42,000. Also lovely 
city home with apt. to be rented, reduced 
to $18,500. O; Marino Realtor, New Hamp- 
ton, N. Y. Phone Mid<Jletown 97-2251 or 
6298 for appointment.

FOR SALE — Small bungalow, 
partly furnished, all improv- 
ements, including furnace. 
264 foot frontage on main 
road. School bus and mail at 
door. Our Lady of Mount Pa
risti in New Jersey Kent 
MUlberry 4 7650.

Vladas Mikėnas, pasirodo, 
buvo didmeisterio Paul Kereso 
sekundantu Hamburge, kai Ke
res lošė matčą su Vokietijos 
didmeisteriu W. Unzicker. Lai
mėjo Keresas 6:2, nepralošęs 
nė vienos partijos (4 lygiom), 
čia pateikiame mūsų skaityto
jams vienos partijos užbaigą, 
laimėtą Kereso.

Long Island Sound 
to Block Island and 
return. Send , for 
illustrated folder. 
$75 & up per verk 
Season June 25thto 
Sept 15th. Tenth

vacation — surimming. flshing, surL su> 
mitted. For further infoiinatlon and our 

linbclievable 1o\v weekly and monUily rates call UL 5-6436 — 
nite NE 9-8591.

The Uonel, Ktanet Beneh — Flre btaNI

SARATOGA SPGS, N. Y. Resort. 
50-rooms hotel, furnished, two 
buildings which could be made 
into rooms. 12-room house on 
grounds. 18 aeres, good business. 
Can be made into a convalescent 
home. Retreat House, Catholic 
Boys or Girls SchooL Near St. 
Clement’s Retreat House. Dude 
Ronch. ReasonablA Phone 291 —or 
ivrite Susan Weldy.

THE WHITEBRIER
On the Beach at Avalon, N. at the Edge of 

Jėrsey’s F i nešt Bathing Beach
THE VVHITE BRIER LENDS ITSELF TO YOUR* 

COMPLETE RELAXATION AND COMFORT 
Newly Decorated Rooms All With Modern Baths and 

Private Sun Deck
The Beautiful TROPICAL Cocktail Lounge & Green Room Is 

Ideal for Dining Pleasure Overlooking the Ocean 
AVALON 7-8121

JAV Opnn p-bėse, «Oklaho- 
ma City,- nemaža staigmenų. 
Chicagietis Fischheimer įveikė 
pirmavusį Amerikos meisterį 
Bisguier, bet kitame rate pra
lošė žinomam St. Lois meiste
riui R. Steinmeyer, kuris su 
torontiečiu Gezą Fuster dabar 
pinnauja, turėdami po 4:0 taš
kų. Steinmeyer š. m. Trans- 
Mississippi p-bėse gerokai atsi
liko nuo tų p-bių laimėtojų Po
vilo Tautvaišos ir Kazio Jakš-

WESTHAVEN — By-The-Sea 
Ocean and Brighton Avė., Sea- 
side, N. J. Rooms with or with- 
out private baths; homelike 
atmosphere. Bathing direetly 
from Westhaven. Breakfest 
served. Free parking. Mrs. 
DELLA MAHONEY. Telepho
ne: Seaside Park 9-0226.

THIS SUMMER COME TO 
SEA IŠLE CITY, N. J.

Cottages and apartments for rent by the 
week. mouth and season.

C. M. SOFRONEY
4201 Landis Avė.. . Sea Isle City. N. J.

Tel. Sea Isle City 3-6011

Detroito šachmatų vadovas 
Mindaugas Gilvydis organizuo
ja jauniu šachmatų turnyrą. 
Michigano lietuvių sąskrydžio 
programon įtraukti šachmatai. 
Rengia Lietuvių Bendruome
nė rugsėjo 9 d.

RESORTS

Išrinktoji Lietuvių Sporto 
Klubo Valdyba įvykusiame po
sėdyje pasiskirstė pareigomis:

A. Vakselis — pirm.; A. Ri
dikas — vicepinn.; J. Kepenis
— sekr.; A. Kynastas — ižd.; 
V. Laugalis — fin. sekr.; V. 
Kidolis — ūkio vadovas; V. Be
leckas — delegatas vokiečių 
—amerikiečių lygai; A. Gied
rys — protokolo sekr.; P. Ka- 
ten — vald. narys; J. Klivečka
— jaunių ir jaunučių komandų 
vadovas; klubo treneris — K. 
Brazauskas; I-sios komandos 
vadovu pakviestas žinomas 
latvių tautybės sportininkas 
Kartis Arens. VILNONĖS MEDŽIAGOS LIETUVAI 

ĮVEŽTOS IR VIETOJE GAMINTOS
• Medžiagos vyrų «r moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
• šilkiniai, rayoninlai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.

Yardais ir gabalais. <
• Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk Šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas)

SAMUEL BECKENSTEDi, INC.
’ TRYS DIDELES KRAUTUVĖS

118 Orchard St. 125 Orchard St. 130 Orchard St., N. Y. C.
GRamercy 5-4525 ———

Closed Saturday, open Sunday 9 A.M. to 6 P.M.

HOTEL BON AIRE 
WILDWOOO, N. J.

231 E. MAPLE AVĖ. CtoM to BMCh 
Ali rooms with hot and cold running 
watar. Soma wtth private baths. Bathing 
from hotel. Near Catholic church and 
amuMmenta. ' ROSELYN HAYES, Prop.

Phone 2-W94 -

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377

GARDEN CITY — Cape Cod. 
brick - and - shingle. 2 bed- 
room, expansion attic. 80x100. 
Beautiful landseape, screened 
porch, attached garage, many 
extras; generous mortgage. 
PI. 2-1861.

Hot and cold running water 
in all rooms. Hot shower. 

Across from Catholic Church 
MRS Č. WALSH, Prop.

Phone 2-5100

Tel APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A N C A

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
380 Maple Avenue, Hartford, Conn.

PH. WABBENSBURG S1M
Ali sporų on grounds. Boats, sandy beach, giant pines, entortain- 
ment led programa. Near churches, golf. Direct train and bus 
travel. Send for booklet. Rates >42 up.
WARREN8BURG S, N. Y. JOSEFH P. LYNCH, MGB.

TRYON INN
' NEAR COOPERSTOVVN

DelightfuI vacation resort. in atmosphere 
of charm. Famous for delicious foods. 
graciously served. Friendly cocktail 
lounge.. Beautiful mountainous surround- 
ings. Svrimining. movies and churches 
nearby. Reasonable rates. Reguest bro- 
chure. E. McKone, Cherry Valley, N. Y.

WINTREX AND CO LTD 
51 Brompton Rd. 

I>ondon S. W 3 
England

MAGNER’S MANOR
30 E. Maple Avė- near Beach, 

WILDWOOD, N. J.
Located near Catholic Church and
Amusements. Mrs. MAGNER, Prop.

Phone 2-5039

Wingdale. N. Y. Tel. 3671
70 MILĖS, N. Y. C.

ExceUent, Food, variety of 
Tastefully Prepared Dishes

Horseshoe. Bar—Cocktail Lounge, Modern 
De Luxe Bedrooms. Sports on Premises, 
10-Mlle River for Flshing. Swimmlng Pool 
Tennis^Court. Handball Court on Premises 
Picnic Grounds—Near Catholic ' Church.

Golf Nėarbv
ENTERTAINMENT

$40 up Weekly — Booklet
SADIE M. FEDERICO, Prop.

MODERN ROOMS
212 E. Oak Avė., Wildwood, N. J.

DAY, WEEK OR MONTH
Near beach, bus, railway stations 

and Catholic church. Parking.
MRS. MARTIN Phone 2-5722

BERNADETTE LODGE
All rooms hot and cold vvater. Some with private shower. 8 aeres. 
Beautiful location, near lake and church. Good meals, home bak- 
ing. Sportą. Booklet Bemetta Meszler Prop.

BEACH LAKE,'PA. PHONE MMR-lž

Pereitas pirmenybių rung
tynes Lietuvių Atletų Klubo 
krepšininkai, atrodo ne greitai 
pamirš. Laiko stoka neleido 
atidėti šių rungtynių, nes jau 
vienos dėl b'etaus buvo perei
tą savaitę atidrtos. Dėl to pir
menybių rungtynes prieš “Big 
Mike’s” teko žaisti gana smar
kiai lijant. Mūsiškių tik šeše
tas: čilčius, Daukša, Jankaus
kas, Kazlauskas, Keskonis, 
Kidžius. Vyšnius, Magraitis ir 
Austinas, manydami rungty
nes nebūsiant, neatvyko...

TO PLACEz
YOUR AD 

ČANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

3 rma., 1 bath 
3 rnu., 2 batha 
All rooms ars fully furnished. Located at 
COX N£CK RD. and 3R E AK VVATER RD.

FOR RESERVATIONS CALL 
DE 5-2OBO 

Evss. VI 9-4B47

THIS SUMNEB
ENJOY YOURSELF AT A

BKAL FARM HOME—Ptenty of good 
home-cooked' food. Beautiful acenery. 
Authentic FARM atmosphere. Rates: 
$25.00 per vreek.
VI0LET TOMPKINS, Prattsvills, N.- Y.

TALARSKI
FUNEEAL HOME

Rugsėjo mėn. 1—3 dd. (per 
Labor Day) Detroite ir Wind- 
sore, Ont. įvyksta .VI Siaurės 
Amerikos lietuvių sporto žai
dynės. { šią sporto Šventę, 
Lietuvių Sporto Klubas siun
čia futbolo rinktinę ir kartu 
organizuoja ekskursiją, šiuo 
reikalu yra užsakytas moder
niškas, su vėsintuvu (air con
dition) autobusas. Išvykti nu
matoma rugpiūčio mėn.31 d. 
(penktadienį) 7—8 vai. vaka
ro — grįžti rugsėjo mėn. 3 d. 
Kelionė ten ir atgal, vienam 
asmeniui kainuos - $21.00. Be 
vykstančiųjų sportininkų yra 
dar 16 laisvų vietų.

Norintieji vykti, užsakymui 
vietos, ir informacijos reikalu, 
prašoma kreiptis tel. VA 
1-3247 pas p. J. Kepenį. Sp.

PIGOTTS GRANDVIEW 
HOUSE

. 32 Grandview Avė. 
Keansburg, N. J. 
For Reservations

Tel. Keansburg 6-9727
Block to beach, near Stores, 
church. Bus stop at center.

Children velcomed. Under new 
management. Mrs. J. Pigott, 
Prop.

The Daughters of Mary Help of Cbristians 
(Salesian Sisters of St. John Bosco) 

AN INTERNATIONAL CONGREGATION 
invite young ladies under 25 years of age to join in 
among children ofthevvorking classes. Although the 
devoted primarily to teaching. they also do sočiai work and dom- 
mestic work. For further information write:
Kev. Mother Provincial 41 Ward St,, Paterson, N. J.

SAVO LMONLS TRETĮJĮ JI BILIEJU 
mes švenčiame 

DIDELĖSE NAUJOSE PATALPOSE 
toje pat vietoje, 607 Main Str., kambarys 201. Patalpos išeina 
pagrindine gatve ir aiškiai matomas

Hartford Traveler Bureau
Hartford. Conn. Tek JA 5-1105

VISU KELIONIŲ APRŪPINIMAS
Pigios dabar kelionės laivais. Rudens ir Kalėdų meto kelionės. 
Imigracijos ir svečiavimosi problemos.

PETE’S
BAR AND P A C K A G E STORE 

DEUCIOUS SANDVV1CHES AND A CHOICE OF YOUR FAVOR
ITE REVERAGES—ALWAYS A COMPLETE LINE OF PACK- 
AGE GOODS—ICE COLD BEER.

605 Lafayette St. Cape May, N. J.
Cape May 4-4371 Portretas, vestuvės Vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 

1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau
kos, .taip gi aliejiniai portretai

P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.
Woodhaven 21, N. Y.

HAGUE TOWN HOUSE
. ON LAKE GEORGE f 

Private 200 ft beach, European 
. Cuisine

American or European Plan 
Near Catholic Church 

1 Write for booklet “L” 
Hague, N. Yt

“A Home Away From Home” 
OPEN ALL YEAR

BOSU - WELL
Box 85, Freehold, N. Y. Enjoy your vaca
tion m beautiful Catskill Mts. Spot out of 
ordinary. Excellent food. hot and cold 
running vvater in all rooms. Lawn sports. 
Near all churches. Free booklet. Cairo 
9-9335. ANNIE & KURT EIFLER, Props.

HUNTINGTON BRAND NEW 
CAPE COD

3 bedrooms, % aere plot 
610390

$56 month pays all after small 
down payment. Not a development.

Picturesąue setting. Walk to 
Stores. Excellent for small family 

or retirement
HURY. We have the key 

A H. MURRAY 
1783 N. Y. Avė.

Huntington Station, L. I., N. Y.
Huntington 4-1801

Brenfs Hand — Dęe Drive Inn 
RESTAURANT

Specializing in Sea Food—Steakes—Chops 
Fountain service — Breakfast — Lunch 

— Dinners —
Open 24 Hours — Węek-Ends

SHORE ROAD <L OCEAN DRIVE
COLD SPRING, N. J. 
(Just over the Canal)

VERSAL ESTATES
Now SUMMER Rentlng. Mattltuck, U I. 

Formerly ASHLEY ESTATRS
All Mperata npartmtnts from 1 room up 
wlth ntparate entrancas. private kltchen. 
private batha. private beach on premtees 

flaIMng and »porte-_
9 rn>„ totlet & tink

Moly Crost *40

Ideal location for a relming, 
diverSfied vacation. Modern 
appointineafs ,.^free IMiole 
90H coerse. DnCghtfui food.

7



NEW JERSEY

BOSTONO LEGIONINKŲ VEIKLA

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER

maloniai kviečia atvykti į

LAISVES VARPO
LIETUVIU KULTŪRINĖS RADIJO PROGRAMOS

DIENA savininkas

PIKNIKAS
I..............pi

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

THE

marus, etc.

937 GRANU STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

rugpiūčio 
saldainių 

bus uždą*

Viešbutis 
susirinki* 

šokiams ir 
gauta Šv.

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

netvar- 
galvos 

ir skau-

kambarys 
Tel. HY 
Mrs. P. 

Starr St.,

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

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

251 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrmv 8*2390

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti!
Klausykitės Laisvės Varpo radijo programas kiekvieną sekmadienį 12:30 - 1 vai. 
radijo stoties WBMS, 1090 kflocykles, Boston, Maus.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO^ Hartford, 
Connectieut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku
mentu tvirtinimui

Hmm* rengta pHon&us RUG- 
PfOČtO 5, Woodside, L. UNr 
tiooai HaH tod Parit vtatouė- 
įe, Ir RUGStJO % Rahway, N. 
L. Rayaf Gardan parko. įėji
mas į abu piknikus — vienas

Jau apie 20 metų gyvuoja 
Bostone Amerikos le’gionas, 
Stepono Dariaus Postas 317. 
Pradžia buvo veikli. Veteranai 
ir jų sūnūs buvo sudarę orkes
trą, • dalyvaudavo miesto para
duose, garsindami lietuvių var-

ŠALINSKAS
Laidotuvių Direktorius ! 
84-02 JAMAICA AVĖ. ’ 

(prie Foreat Parlraray Statkui)
Woodhavem. N. Y.

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

TeL Vlrghda 7-4499 VAITKUS 
F UNERAL HOME 

197 Webster Avenue- 
Cambridge, Mms.

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
/ NOTARY PUBUO

PreL Ignas Kelmelis, Ne- 
warko lietuvių par. klebonas, 
liepos 23 d. išvyko į pietines 
JAV valstybes praleisti atosto
gų. Užtruks ligi rugp. vidurio. 
Jo vikaras kun. P. Totoraitis 
jau grįžo po atostogų.

Dail. Jonas Subačius baigė 
dirbti šoninius altorius šv. My
kolo bažnyčiai Bayonne, N. J. 
Altoriai bus pastatyti bažny
čioj rugsėjo mėn.

M. and Ž. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS

Tretininku rekolekcijos
įvyks rugpiūčio. 1—5 dd., ry

tais 8 vai., vakarais 7:30 vai- 
Pamokslus sakys T. Kęstutis 
M. Butkus, OFM. Metinė vizi
tacija bus atlikta šeštadienio 
vakare.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūsių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligonines 
išlaidas.

išgąsčio
dies supykinau ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So. Boston 27, Mass.

Visus maloniai kviečia atsi
lankyti radiįo ^rektorius Jo
kūbas J. štokas, .

Posto komendantas, 
dar trūksta pinigų, 
neįmanoma užbaigti 
Reikia, kad mums padėtų vi
suomenė. Geriau pasiturintieji 
jau aukavo gana stambias su
mas. Nuoširdus jiems ačiū, 
Laukiame, paramos ir pritari-

LATEST 
INTERĘST 
RATE

Antrojo pasaulinio karo me
tu jaunuoliams išvykus į armi
ją, senesnieji neįstengė išlaiky
ti orkestro. Buvo gautos ir pa
talpos, sena miesto mokykla, 
265 C. St., So? Boston, vėliau 
pradėjo griūti, nebebuvo tinka
mos legiono paskirčiai.

Dabar vėl turime patalpas, 
mažą namelį, 168 H. St. ir 7th 
St. kampas, So, Boston, netoli 
jūros. Nusipirkome pigiai, bet 
remontas pareikalaus daugiau 
pinigų, negu buvo manyta. 
Tiesa, atsiranda narių, dirban
čių be atlyginimo, ypač daug 
įdeda darbo su dideliu pasi
šventimu inž. G. A. Sarafinas,

Vienok 
be kurių 

darbo.

Tei. EVergreen 7-4335

S tephen Aromiski s 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y.

Ateitininku stovykloj 
Mariįanapoly
iš Brooklyno dalyvauja bū

rys moksleivių. Išvykstama 
mašinomis nuo Apreiškimo 
bažnyčios liepos 28, šeštadienį, 
9 vai. ryto- Vadovauja Br. Ku- 
lytė ir Ev. Remėza.

Iš Patersono kuopos vyksta 
8 moksleiviai, vad. Alg. Sau-

PIKNIKĄ-GEGUŽINĘ
kurią rengia

jos jau darbuojasi. 
Sheraton' paimtas 
mams, banketui, 
nakvynei. Katedra 
Valandai, kurioje sutiko daly
vauti arkivyskupas R. Cushing, 
vyskupai ir prelatai

K. Mockus priminė, kad 
tuojau būtų pradėta redaguoti 
programa. Adv. J. Grigalius 
išrinktas pakviesti Bostono 
majorą Hynes, gubernatorių 
Herter, senatorių Kennedy ir 
kongresmaną McCormick.

Susirinkime dalyvavo penki 
kunigai, apie dvidešimt bosto
niečių ir svečių iš Nonvood ir 
Worcester.

1956 m. liepos-fuly 28 <L ieštadienj nuo 3 vai. p. p. 
ROMUVOS PARKE, BROCTON, MASS.

37 KELIAS — CLAREMOUNT AVĖ.

COMPOUNDED SEMl-ANNUALLY JAN. & JULY
Int<rort boginu thn firut day of the nronth on dopomte 
mn'lf durlng »h«* flrrt 10 butine*. day* of J.nuary and 
Jtily. th«- firrt 5 bu«in«a* daya of Aprll and Očtober and 
<’”• firjrf 3 bu* i ne*» <Jav* of all oth<-r monthn. whcn ieft 
untll thz' And of th<‘ period.

mo iš visos, visuomenės, o tai 
įrodysite atsilankymu į mūsų 
parengimus.

Viena iš tolau progų čia-pat, 
tai mūsų rengiama gegužinė, 
rugpiūčio 12, Romuvos parke, 
Montello, Mass.

Dalyvaudami šiame piknike 
paremsite mūsų darbus ir tu
rėsite linksmą laiką. Čia susi
tiksite senus pažįstamus, pasi
šoksite grojant šv. Petro para
pijos orkestrui, kuris šiais me
tais laimėjo antrą vietą, be to, 
pamatysite įspūdingas ceremo
nijas pagerbiant mūsų tautos 
herojus Darių ir Girėną.

Su nusipirktu įžangos bilie
tu galėsite laimėti pinigines 
dovanas: $15.00, $10.00 ir 
-5.00. Veiks geras bufetas. 
Ladies Auxiliary pirmininkė 
H. Mikulskis su savo padėjėjo
mis užtikrina, kad visi alkanie
ji bus pasotinti ir pagirdyti.

Autobusai nuo So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
klubo, Broadway ir E. St kam
po, išvažiuos 1 vai. popiet. 
Kaina nuvažiuoti ten ir atgal 
$1.50.

Pikniko rengimo komisijos 
narys J. Lekys

(ĖJIMO DOVANOS: "
1. V. NcrvaHienH vasarvietėje Nidoje vieno* savaitė* poilsi*.
2. Lietuviu Enciklopedijos specialu* tomą* apie Lietuva su išleistu Lietuvos žemėlapiu. 

PROGRAMOJE:
o Tautinių tokių grupe, vadovaujama O. Ivatklenė*. ______
o Bostono vyrų choras, vadovaujama* muziko Juliau* Gaidelio.
o tokiai ligi vidurnakčio.

Juozas Andriušis
238 Xeonard Street Brooklyn 11.

EVergreen 7-8247.

Porciunkulės atlaidams
pelnytį šv. Petro bažnyčia 

bus atdara rugp. 1 d. iki 10 v. 
v. ir rugp. 2 iki 10 v. v. Treti
ninkai gali gauti atlaidus savo 
bažnyčiose, kiti turi lankyti 
pranciškonų bažnyčią.

Barbora Jurgelevičienė,
gyvenusi Dorcesteryje, 30 

Pleasant St, mirusi ir palaido
ta gegužės 12 iš šv. Petro baž
nyčios, buvo sulaukusi apie 
50 metų, o ne 59, kaip buvo 
paskelbta Darbininke nr. 46.

The Pilot,
Bostono diecezijos savaitraš

tis, liepos 21 patikslina anks
čiau jo paskelbtą žinią kad apie 

Kaišiadorių vysk. J- Matulionį 
nesą jokių žinių. Dabar rašo
mą, kad jis bolševikų grąžin
tas Lietuvoje ir gyvena Vilka
viškio vyskupijoje. Kun. Pr. 
Virmauskis parūpino ir The 
Pilot įsidėjo du atvaizdus su 
vysk. J. Matulioniu.

SAVTNGS ACCOUNTS CORDLALLY
INVTTED

Rugiiįo 9 pikniko pradžia 
1:00 v. p. Ptf programos — 5. 
šokiai prasidės 4dD0 v. v.

NAtional Hali and Park 
(Woodsida, L. I.) pasiekiamas 
važraotMt OuMns traukiniu ir 
pasisukant į 69 gatvę. Royal 
Garcfon parkas (990 E. HazeL 
^ood, Avė. Rahway, N. J.) "*»- 
žiuoįent kefiu Nr. 1 arba au
tobusu Nr. 62.

JUOZAS GINKUŠ, 
kuris šiuo meto eina Baito 
centro (urmininko parėtas, 
šiomis dknoūdą dviefn savai
tėm su žmona Ona išvyko atos
togų Maine valstybei!. Iš atos
togų Ginkai grįžta 
6 d. Iki to laiko jo 
krautuvė Broric^yne 
ryta, 
. Kaip pavaduojąs 
mininką, J. Ginkus pastaruoju 
laiku stengėsi sueiti į glaudes
nį ryšį su visos eilės Balfo sky
rių. valdybomis, aptardamas 
aktualiuo^us Balfo reikalus ir 
ypač ragindamas skyrius su
krusti ir veikliau pradėti ruoš
tis metiniam Balfo seimui, ku
ris įvyksta Detroite. Taip pat 
padaryti paruošiamuosius dar

bus artėjančiam didžiajam New 
Yorko Balfo vajui.

Vyr. skito. Amas Bobelį
liepos 20 N. Y. skautų vyčių 

dr-vės būrelio sueigoje išrink
tas naujuoju būrelio- vadu. 
Šiam būreliui priklauso ir 7* 
skautų vyčių okteto nariai. Su
eigos metu psktn. K. Šilbajoris 
pravedė diskusijas veiklos 
klausimais. Nutarta ateityje 
laikytis šių pagrindinių prin
cipų: 1. Padėti neakademinio 
pobūdžio vyresnės kartos or
ganizacijom; 2. Kiekvienai su
eigai bent du vyčiai turės būti 
nupirkę ir perskaitę naujai iš
leistą lietuvišką knygą, ir su
eigos metu bus diskutuojamos 
toje knygoje iškeltos mintys. 
3. Gilintis į skautiškosios ideo
logijos principus ir padėti jau
nesniems broliams.

Šv. Petro bažnyčiai
užsakyti du vitražai: vienas 

P. Maslausko prisiminimui,an
tras R. Vasiliausko.

Kun. dr. A. Juška,
LRK Federacijos sekreto

rius, lankėsi Bostone ir daly
vavo Federacijos kongreso ren
gimo komisijos susirinkime, į- 
vykusiame liepos 23, šv. Petro 
lietuvių’ parapijos klebonijoje. 
Susirinkimą pravedė Federa
cijos skyriaus pirm. P. Bizins- 
kaukas, sekretoriavo Kaladie- 
nė. Komisijos pirm. kun. J- Zu- 
romskis pranešė, kad yra su
darytos atskiros komisijos ir

Rugpiūčio 5 pikniko pracfiia 
1:00, vai. po piety, programos 
praffia — 4s00 v. v. Šokiai

LIEPOS 29 D., SEKMADIENI.
KASMOCIAUS SVETAINĖS SODE

89-91 Steamboat Road, ■- Great Neck, L. L, N. Y.
Programoje dalyvauja VYRŲ CHORAS, vadovauja muz. MYKO

LAS CIBAS, akordeonistas VYTAUTAS DAUGIRDAS irLINKSMIE- 
JI DAINOS BROLIAI.

Po programos ŠOKIAI, grojant žinomam Vic Sanders orkestrui, 
įvairios dovanos ir kt. Veikia bufetas—Užkandinė.
Pikniko pradžia—3 vai. p.p. Programos pradžia—6 vai. p.p.

ĮĖJIMAS — $1.25

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų 
k i n gurno, 
kvaišimų 
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, šir-

IŠNUOMOJAMAS 2 kamba
rių butas be baldų. Kreiptis: 
Mr. Frank Frankovič, 339 Wil- 
son Avė., Brooklyn 21, N. Y.

IŠNUOAAOJAMAS 
su vonia. Kreiptis: 
7-4459 arba rašyti: 
Kazakevičienė, 247 
Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMOJAMI
5 kambariai su apšildymu ir 
šiltu vandeniu, 310 Devee St., 
Brooklyn,. N. Y., tel. Stagg 
2-1454.

SKUBIAI
reikalingas 2—3 kambarių bu
tas Queens rajone. Skambinti 
tel. VI 9-1918 — Slavinskui 
nuo 7—8 v. v.

Baras* Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki*

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballasį
. (BIELIAUSKAS) l

FUNERALHOME i
M. P. BALLAS—Direktorių*. 1
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 5

Reikalą Vedėjas J
660 Grand Street
Brooidįyn, N. Y. 5

NOTARY PUBLIC S

Studentu gegužinė
New Yorko ir Waterburio 

Studentų Sąjungos skyrių val
dybos praneša, kad studentų 
gegužinė, kuri turėjo įvykti A 
Devenienės ūkyje ir buvo ati
dėta, bus rugpiūčio 4, šešta
dieni Visi studentai ir jų bi- 
čiuliai maloniai kviečiami at
silankyti. Pradžia 1:00 vaL 
Norintieji vykti iš New Yorko 
bei apylinkių prašomi regis
truotis pas A. Grigaitį telefo
nu HY 1-3044 tarp 5:30 ir 
6:00 v. v.

Inž. K. Pabadmskas ir žmona
atvyko į Ameriką ir žada čia 

nuolatos apsigyventi. Dabar 
New Yorke, paskiau važiuos į 
Chicagą, kur gyvena sūnus. 
Jis išbuvo 8 metus Maroke, kur 
vadovavo tekstilės fabrikui Sa- 
fi mieste, 250 kilometrų nuo 
Casablankos.

Janina Kaunienė,
Balfo Centro tarnautoja, kitą 
savaitę išvyksta atostogauti

■ Lietuviu siuvėjų
54-tasis lokalas ACWA metinį 
savo pikniką rengia liepos 28, 
šeštadienį, 2 vai. p. p. Pikni
kas bus lenkų tautiniame par
ke Jamaicoje .(Polish National 
Park 108—11 Stuphin Blvd., 
Jamaica, N. Y.). Įėjimas tik 75 
centai. Maloniai kviečiami į 
siuvėjų (kriaučių) pikniką atsi
lankyti visi ir visos.

Kipras Sakalauskas, 
» sekretorius

S4VINGS BANK

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

REIKALINGA moteris šva
rai palaikyti namuose ir kartu 
prižiūrėti vieną ponią. Kreip
tis: Mrs. Alice Handrickson, 
364 W. 26th St., New York.


