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Prasideda paliaubų derybos
Washigtonas. — Kaesor.go 

mieste prasideda Korėjos ka
ro paliaubų derybos. Pasitari
mai tarp abiejų pusių atstovų 
dėl pačių derybų prasidėjo jau 
sekmadienį.

JAV aukšti pareigūnai pa
reiškia, jog, ir prasidėjus pir
miesiems pasitarimams, dar 
kovos geili vykti nuo dviejų li
gi keturių savaičių. Jos galės 
būti nutrauktos tik tuomet, 
kai Jungt. Tautų karo vadai 
bus gavę komunistų paliaubų 
sąlygas. Jas anksčiau nutrauk
ti būtų pavojinga, neturint pa
tikrinimo, jog komunistai stai
ga nepradės pulti.

Deramasi bus tik dėl karo 
paliaubų, neliečiant jokių po
litinių klausimų. Be to, iš 
Jungt. Tautų pusės nurodo
ma, kad paliaubos turi būti 
dabartiniam fronte, bet tie 
prie 38 paralelės, kur buvo 
tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos 
siena.

Jei derybos nepasisektu 
Pentagono pareiškimu, bū
tų daromi žygiai pasiekti ka
ro pergalės. Bet karas ir to
liau ribotųsi Korėja. Taip pat

PBOFBSMU SĄJUN
GŲ KONGRESAS

Roma. — Milane vyksta 
Pasaulio Laisvųjų Profesinių 
Sąjungų Konfederacijos, jun
giančios 44 milijonus antiko
munistinių darbininkų, kong
resas. Kongresui numatyta 
plati darbų tvarka, apimanti 
visas aktualias problemas, 
pradedant darbininkų vargais 
ir baigiant taikos sutarčių 
klausimu. Posėdžiai tęsis de
vynias dienas.

PUOLA BOLŠAKOVA
Maskva. — “Pravda” pa

skelbė straipsnį, kuriame la
bai piktai puolamas Sovietų 
filmų ministeris J. Bolšakovas. 
Manoma, jog po šio Sovietų 
oficiozo puolimo Bolšakovas 
bus pašalintas iš savo pareigų. 
Jam ypač prikišama, kad jis 
nepasirūpinęs populiariose 
mokslinėse filmose tinkamai 
iškelti rusų “atradimus ir iš
radimus.” 

JAV aviacijos darbininkas 
veža prie lėktuvo 1000 sva
rų bombą, kuri bus numesta 
ant raudonųjų, jei karo pa
liaubos nepavyktų.

ir Mandžiurija nebūtų bom
barduojama.

Komunistai tebesiunčia į 
Korėją naujas pajėgas. Tad ir 
Jungt. Tautos savo pajėgas te- 
bestiprina. Stebėtojai mano, 
jog komunistai ruošiasi dide
lei ofensyvai, jei derybos ne
pasisektų. Tai rodo ir jų arti
lerijos fronte sustiprinimas.

Jungtinėse Tautose
vis labiau stiprėja mintis, kad 
Korėja būtinai turi būti su-

Irano valdžios atstovas H. Makki laiko ranką ant Abadano 
valyklų vamzdžio, kuris turės būti uždarytas, jei anglams ne- 
nepavyks su Iranu susitarti.

Iranas teismo nutarimo neklauso
Haaga.— Tarptautinis Teis

mas pareikalavo, kad Anglija 
ir Iranas susitartų dėl laiki
nių sąlygų, kurios leistų toliau 
veikti naftos įmonėms, kol pa
vyks galutinai ginčijamais 
klausimais susitarti ar kol 
byla glutinai bus teismo iš
spręsta.

Anglai su šiuo Tarptautinio 
Teismo reikalavimu sutiko, 
bet Iranas iš pat pradžios jį 
atmetė. Jo pasiuntinys Haa- 
goje pareiškė, jog Iranas šiam 
teismui nepripažįsta kompe
tencijos Anglijos - Irano bylą 
spręsti, todėl ir jo sprendimą 
laiko niekingu. Anglai pareiš
kia, kad, Iranui nekeičiant sa
vo laikysenos, jie kreipsis į 
Jungt. Tautas.

Pačiame Irane prieš Haa- 
gos Tarptautinio Teismo rei
kalavimą vyksta smarkios de
monstracijos. Jose dalyvavo ir 
kariuomenės daliniai su tan
kais. šarvuotais automobiliais 
be motorizuota artilerija.

ANGLAI DAR NFNU-
STOJA VILTIES

Ix>ndonas. — Anglai dar vis 
turi šiek tiek vilties, kad Ira
nas Haagos Tarptautinio Teis
mo sprendimą priims, nes Mo
ssadegh vyriausybe, kuri pa
skelbė, kad to sprendimo ne
pripažįsta, vėliau pareiškė, jog 
ministeriu kabinetas laukia 
pilno teismo nutarimo teksto, 
kad galėtų imtis reikalingi? 
priemonių," kurios būsią pa
skelbtos vėliau.

Tuo pačiu metu anglų užs. 
reik. min. Morrisonas pasakė 

jungta. Bet kaip tai praktiškai 
turėtų būti įvykdyta, kol kas 
neaišku. Kai kurių kraštų de
legatai yra nuomonės, kad 
turėtų būti sudaryta Korėjos 
koalicinė vyriausybė, priimant 
į Rhee kabinetą ir komunistų 
atstovus. Bet nedaug vilčių e- 
sama, kad tai pavyktų, nes 
Maskva ir jų satelitai Peipin- 
ge nenorės iš savo rankų iš
leisti dabar jų užimtos Korė
jos dalies.

smarkiai prieš Irano vyriausy
bės politiką nukreiptą kalbą, 
pabrėždamas, jog Iranas * už 
savo atsilikimą nori apkaltinti 
užsienį. Iranas nesirūpinąs ieš
kot tikros savo skurdo prie
žasties. O ja iš tikro esą bea- 
todairiniai išnaudotojai. Tie 
išnaudotojai stumią kraštą į 
vargą, o paskui bandą savo 
nusikaltimą nuversti užsienie
čiams.

Kartu Morrisonas pažymėjo, 
kad Iranas “piauna žąsį, kuri 
deda aukso kiaušinius”. Anot 
Morissono, neilgai truks, kol 
Iranas pamatys, jog jis naftos 
gamybai neturi nei pajėgu, nei 
patyrimo ir kartu netenka tų 
didelių pajamų, kurias ligi šiol 
gaudavo.

Baltuosiuose Rūmuose prez. Trumanas svekm Ga.bės Medaliu apdovanotus Korėjos na
ro dalyvius. Iš kairės j dešinę: kapit. R. Harvey, kapit. L. L. Millett, prez. Trumanas, 
seržantas S. Adams ir korporal. E. H. To maliau k.

KARO GALIMA IŠVENGTI 
rašo prez. Trumanas Švernikui

VVashingtonas.— Prez. Tru- 
manas pasiuntė į Maskvą So
vietų Aukščiausios Tarybos 
pirmininkui švernikui laiš
ką ir Kongreso praėjusį mėne
sį priimtą rezoliuciją, kurioje 
pareiškiama, jog amerikiečiai 
yra draugiškai nusiteikę vi
soms pasaulio tautoms.

Priėmęs šią rezoliuciją. 
Kongresas buvo paprašęs, jog 
prezidentas padarytų žygių, 
kad apie šią rezoliuciją sužino
tų ir rusų tauta.

Savo laiške prez. Trumanas 
rašo, kad karo nebus, jei ru
sų tauta bus susipažinusi su 
amerikiečių tautos ir vyriau
sybės taikos siekimu. Prezi
dento žodžiais abi tautos kra
tosi minties apie karą, kuris 
būtų vedamas baisiausiais 
žmonijos istorijoj ginklais.'

Toliau prezidentas pabrėžia, 
kad pastarųjų metų patirtis 
rodo, jog vienom diplomati
nėm priemonėm negalima 
daug pasiekti, jei tarp tautų 
yra kliūtys, t ukdar.čics drau
giškai pasikeisti mintimis ir 
informacijomis. Kol tokios 
kliūtys yra, neįmanomas tarp
tautinis susipratimas.

Laiškas yrs parašytas man
dagia forma, prašant, kad So
vietų vyriausybė duotų progos 
savo piliečiams sužinoti ame
rikiečių draugišką jų atžvil
giu nusistatymą.

ANGLIJA IR TOLIAU 
GINKLUOSIS

Londonas. — Min. pirm. At- 
tlee parlamente pareiškė, .jog 
Anglija nenumato sumažinti 
savo ginklavimosi pastangų, 
nors taika ir yra jos tikslas. 
Anglija, Attlee nuomone, ga
lėtų nutraukti ginklavimąsi tik 
tuomet, jei būtų tikrų duome
nį}. kad pavojus nebegresia. 
Bet kol kas tokių žymių nė
ra, ir Anglija priversta to
liau vykdyti savo ginklavimosi 
programą.

Suimti dar keturi
Venerrlios vvskuuai

Viena. — Čia gautomis ži
niomis. komunistinė Vengrų 
vyriausybė, po arkiv. Groesz 
nuteisimo, imasi namų žiauru
mo priemonių galurinai sunai
kinti krašte katalikybę. Pas
kutiniosiomis dienomis vėl su
imti keturi vyskupai — Sze- 
kesfehervaro vysk. L. Shvoy, 
Scenado vysk. E. Hamvas, 
Vaco vysk. J. Peteri ir Vesz- 

prem vysk. B. Badalik.

Stebėtojai abejoja, kad So
vietai iš tikro tą amerikiečių 
draugiškumo pareiškimą savo 
piliečiams paskelbs arba pa
naikins savo geležinę uždangą, 
kaip sugestinuoja prez. Tru
manas. Greičiau laukiama ta 
proga dar piktesnio JAV puo
limo. Ypač manoma, kad pre
zidento priminimą, jog karui 
kilus būtų kovojama baisiau
siais ginklais. Sovietai bandys 
paversti “grasinimu” atominė
mis bombomis.

EISENHOWERIS RA
GINA GREIČIAU 

GINKLUOTIS
Londonas. — Gen. Eisenho- 

vveris Londone pasakytoje 
kalboje paragino Europą grei
čiau vienytis ir skubiau gink
luotis, kad galėtų atsispirti 
gresiančiam pavojui. Genero
las pripažino, jog yra didelių 
kliūčių bei sunkumų, bet rei
kalas apginti laisvę yra toks 
svarbus, kad visa tai turi būti 
nugalėta.

Iš Koreies spaudimą 
Sovietai nerkels i 

Vokietija
Bernas. — Patikimo šveica

rų laikraščio “Tat” žiniomis. 
Sovietai yra pasiryžę vietoj 
Korėjos organizuoti įtempimą 
kitoj vietoj. Pirmoj eilėj nu
matoma Vokietija. Tuo reika
lu esą padaryti nutarimai Ry
tų Vokietijos min. pirm. Gro- 
tevvohl neseniai lankantis Ma
skvoje. Taip pat su .juo konfe- 
ravo ir iš Paryžiaus grįždamas 
Gromyko. Pirmoj eilėj laukia
ma, kad Maskva su satelitine 
Rytų Vokietijos vyriausybe 
pasirašys taikos sutartį, “ap
imančią visą Vokietiją”. Po 
to laukiama pastangų “su
jungti” Vokietiją Rytų Vokie
tijos komunistų vadovybėje

STATYBOMS REIKĖS 
LEIDIMU

VVashingionas. — Tautinės 
Gamybos įstaiga išleido po
tvarkį, jog pastatams, kurių 
grindų plotas yra didesni 
kaip 2500 kvadr. pėdų, reikia 
iš anksto gauti statybos leidi
mą. Šiuo nauju potvarkiu pa
keičiamas ligi šiol veikęs po
tvarkis, kad leidimo reikia 
statyboms, kurių išlaidos sie
kia daugiau, kaip 35,000 dole
rių.

Tokio gen. Ridgvvay rodo Nevv Yorko gubernatoriui T. E. 
Devvey sąjungininku numaty tas karo paliauboms Korėjoje 
sąlygas.

VOKIEČIU GINKLAVIMAS 
ATIDEDAMAS

Frankfurtas. — JAV aukš
tasis komisaras Vokietijoje J. 
McCloy pareiškė, .jog Vakarų 
Vokietijos apginklavimo pla
nas tuo tarpu turi būti atidė
tas-. Kai kurie amerikiečių 
valdininkai pastebi, jog tasai 
aukštojo komisaro- pareiški
mas rodo, kad apie vokiečių 
karo dalinių sudarymą prieš 
1954 met'is vargu galima kal
bėti.

Planas buvęs atidėtas dėl 
prancūzų pasipriešinimo, kad 
būtų organizuojami stambesni 
vokiečių kariniai daliniai. Di
desnio masto vokiečių ginkla
vimui nepritarią ir anglai.

Paryžiaus pasitarimuose vo
kiečių atstovai reikalavo vie
ningos tautinės armijos, pačių 
vokiečių vadovaujamos ir tie
siog priklausančios gen. Ei- 
senhovveriui. Tuo tarpu pran
cūzai ir anglai nori, kad būtų 
sudarytos tik vokiečių divizi
jos, vadovaujamos prancūzų 
arba anglų. Taip pat prancū

siicHt/yros ŽINIOS
® Vakarų Berlyno taryba kreipėsi į sąjungininkus, kad 

imtųsi priemonių užtikrinti gyventojų asmens saugumą ir už
kirstų kelią Sovietų vykdomiems žmonių grobimams.

• Ryt. Vokietijos min. pirm. Grotewohl paskelbė, jog nese
niai krašto kasykose įvyko didelė katastrofa. Bet nelaimės data 
neskelbiama.

• Valst. Departamentas paskelbė, jog Sovietams vėl įteiktos 
dvi notos, kad grąžintų karo metu jiems paskolintus JAV 672 
laivus.

• Komunistinė Vengrijos vyriausybė pareikalavo, kad JAV 
atstovybės Budapešte sekretorius A. Sherer ir amerikiečių in
formacijos biuro vedėja R. Tryon per 24 vai. išvyktų iš Vengri
jos. Ištremiamieji kaltinami tariamai šnipinėję.

• JAV 433-oji kariuomenės oro transporto grupė, turinti 
48 C-l 19 tipo lėktuvus ir 1500 vyrų personalo, pasiųsta į Euro
pą gen. Eisenhovverio žinion.

• Vak. Vokietijos vyriausybė įspėjo vokiečių naftos specia
listus, jog politiniais sumetimais nepageidaujama, kad jie vyk
tų į Iraną pakeisti anglų specialistus.

• I VViesbadeną atvyko JAV oro pajėgų štabo viršininkas 
gen. II. S. Vandenberg. Jis inspektuoja Europoje esančius JAV 
karo aviacijos dalinius.

• Irane susidarė “Tautinės Gynybos Komitetas”, kuris gra
sina sukelti “šventąjį” karą”, jei naftos suvalstybinimo planas 
nebūtų vykdomas.

• Rumunijoj prasidėjo nauja komunistinio teroro banga. 
Tūkstančiai šeimų nakties metu paimamos iš butų ir išvežamos 
r^ži"oma kryptimi.

• Pirmieji pasitarimai dėl karo paliaubų Kaesonge praėjo 
sklandžiai, Washngtone turima vilties, jog tikrai pavyks ko
vas Korėjoje sustabdyti.

zai su anglais biją, kad, vokie
čius ginkluodami, amerikie
čiai galį jiems sumažinti tei
kiamą karinę paramą.

Panaikinamos Sovie
tam muitu lengvatos

Washingtonas. — JAV nu
tarė panaikinti Sovietams ir 
keturiems jų satelitams — 
Lenkijai, Vengrijai, Bulgarijai 
bei Rumunijai — ligi šiol jų 
turėtas muitų lengvatas. Vė
liau tai numatoma pritaikinti 
ir Čekoslovakijai. Sovietams 
pasiųstoje notoje JAV prane
šė. kad 1937 m. sudarytosios 
prekybos sutarties galiojimas 
liepos 23 d. baigiasi. Ta su
tartim JAV buvo pasižadėju
sios Sovietų gaminiams taiky
ti didžiausio palankumo dėsnį. 
Panašiai JAV pranešė ir So
vietų satelitams, kad ligi šiol 
veikusios sutartys nustoja ga
liojusios.
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Dr. Kazys Sruoga-Verzikas

UŽ KORĖJOS TAIKOS DURŲ
• Kremlius panoro taikos. Kodėl?
• Miuncheno ir Jaltos šešėliai aplink
• Taika sunkiau negu karas
• Iranas “paspaudė” taiką

Cicero, Illinois. — Buvo, yra ir, reikia spėti, dar bus ne
mažai visokių teatrališkų žygių, kurie labai pasunkina susivokti, 
kas iš tikrųjų ir su kuo nori susitaikyti Korėjoje. Atrodo, kad 
šiaurės ir pietų korėjiečiai šitame naujame biznyje vaidina kuo 
mažiausį vaidmenį, nors gi jų vardu ir dėl jų kariauta. Atmetus 
visus teatrališkumus, skirtus mažiau informuotų masių nuotai
kos paskaidrinimui, susidaro gan aiškus vaizdas. Maskva nori 
taikytis su Amerika.

r* Tai kas gi čia atsitiko? Reikia truputį prisiminti praeitį.
v Maskva įsakė korėjiečiams ir kinams pulti Amerka suorgani

zavo pasipriešinimą ir daugiausia pati karfavp. Vėliau Ameri
ka, jos didieji politikai pradėjo įrodnėti, kad Azijoje kariauti ne
gerai. Ten, girdi, būtų karas be pabaigos. O tatai esą tik So
vietų naudai. Sovietai diena iš dienos stiprėja ir ruošiasi pulti 
Europą. Tai gi reikia baigti su Korėja ir tinkamai susistiprinti 
Europoje. Tokioms mintims labai pritarė daugelis Europos val
stybių. Net gi labai entuziastingai. Irano padėtis tokias mintis 
labai tragiškai sustiprino.

Bet ar Kremlius visos šios padėties nežino ir nepasistengs 
jos išnaudoti? Turbūt žino. Ir gal daug geriau, negu mes to no
rėtum. Vienas bet gi dalykas atrodo aiškus visiems. Maskva 
ne dėl to nori taikytis Korėjoje, kad Amerika to nori, kad Ame
rikai tatai labai būtų patogu. Tai kur gi tokio nelaukto sovie
tiško taikingumo šaknys?

Vieną priežastį .atrodo, ne taip sunku įžiūrėti. Tai raudo
nųjų kiniečių nepasitenkinimas. Raudonųjų kiniečių masės žūs
ta Korėjoje it kokiame mirties malūne. Kiek jų ten eina, tiek 
sunaikinama. Ir galo nematyti Sovietai didesnės oro jėgų ar 
laivyno pagalbos jiems neduoda*. Kiniečiai gi žino, kad tuo pa
čiu laiku Japonija stiprėja ir ginkluojama. Cenkaišekas gink
luojamas ir stiprinamas. Kas iš to gal išeiti — raudoniesiems 
yra labai aišku. Prieš tokį argumentą ir Sovietai ne daug ką 
begali kiniečiams pasakyti.

Antras dalykas, kuris labiausia Sovietus masina į taiką 
Korėjoje, yra toks. Sovietai pamatė, kad Korėjos karas užvedė 

‘Amerikos karo mašiną. Korėjos karas privertė ir Europą ne be 
juokais griebtis tikrų apsigynimo priemonių. Tai didelis demo
kratinių kraštų laimėjimas ir smūgis Sovietų imperializmui. Nes 
visi žino, kad nėra sunkesnio dalyko, kaip priversti demokrati
nius kraštus ginkluotis ir ruoštis karui taikos metu. Beveik vi
suomet taip esti, kaip diktatoriai užklumpa demokratus nepasi
ruošusius pasipriešinimui. Bet gi Sovietai gerai žino ir kitą da
lyką. Būtent: labai lengva demokratines nuginkluoti, jei joms 
parodai nors mažą taikos spindulėlį.

Jeigu taika Korėjoje įvyktų, tai būtų beveik nebeįmanoma 
palaikyti tą ginklavimosi tempą, koks buvo pradėtas ir numaty
tas, Ypač artėjant prezidento rinkimams. Kokia partija norės 
pasirodyti “karo partija”. O perėjimas iš dabartinės ginklavimo
si programos vėl į taikos programą sudarys ne tik daug politi
nių aštrumų, bet ir nemažų ekonominių sunkumų. Ir tie sunku
mai, kai kas spėlioja, gali būti net didesni, negu karo sunkumai 
Korėjoje Kremlius tai žino.

Trečias dalykas yra mažiausiai aiškus, bet kartu ir pats pa
vojingiausias. Kokios gi bus taikos sąlygos? Dabar oficialiai sa
koma, kad, sudarant paliaubas, taikos sutartis nesvarstoma. Kai 
bus paliaubos, kai nustos kariauti, tada, girdi, viską ramiai ap- 
svarstysią ir taikiu būdu išspręstą. Gražiai skamba. Bet kas pa
tikės, kad Sovietai šiuo laiku nepareikalaus labai aukštos kainos 
už taiką? Niekas. Tai gi arba vėl kariauk, arba mokėk tą kai- 
«Mį. Kai kas mano, kad ir ta kaina jau aptarta. Tik jos pa
skelbimui reikia dar ilgo visuomenės paruošimo. Gal tie, kurie 
taip galvoja, ir klysta. Duok Dieve. Bet Jaltos ir kitos, jau da
bar net viešai pripažintos, praeities klaidos optimizmą labai ma
žina.

Bendras Kaesong vaizdas iš jūros pusės, čia prasideda Jungt. Tautų ir komunistų atsto
vų karo paliaubų dery bos.

SOVIETŲ ŠNIPŲ MOKYKLOJE
Volkovo akademija — slapčiausia mokykla, kurioje parengiami sovietų šnipai pasauliui.

i
i

įvyksta

Naujosios Anglijos

T. GEDIMINO JOCIO, O.F.M., PRIMICIJOMIS

Lietuvių Dienos reikalais prašome kreiptis šiuo adresu:

FRANCISCAN FATHERS, KENNEBUNK PORT, MAINE

Lietuvių Dienoje yra maloniai kviečiami dalyvauti visi 
Tėvų Pranciškonų geradariai, rėmėjai ir visi 

Amerikos lietuviai.

LIETUVIŲ DIENA
Ši iškilmė jungiama su

Rugpiūčio 12 d.

šnipų amžius
Vieni mūsų amžių nori pa

vadinti technikos amžiumi, ki
ti — valstybingumo ar pana
šiai. Iš tikrųjų mūsų laikus 
reiktų pavadinti šnipų amžiu
mi.

Niekada pasaulyje neknibž
dėjo tiek daug šnipų, kaip da
bar. Vieni braunasi prie ato
minių paslapčių ir, jas nutvė
rę .sprunka, kur doleriais juos 
nukloja, kiti gretinasi prie val
džių, šmižinėja aplink prezi
dentus, generolus, rodo saldų 
veidą ir aštriu liežuviu sumai
šo jų galveles.

Visi jie reikalingi. Be jų ne
gali apseiti jokia valstybė, jo
kia kariuomenė, didesnė firma 
ar bankai. Ir nežinia, kas šian
dien daugiau triūsia pasaulyje 
— ar diplomatai, ar šnipai. 
Pirmieji kalba apie taiką, o 
antrieji tyli ir rausiasi po vi
sus užkampius, kad būtų leng
viau uždegti pasaulį.

šnipų dabar yra tiek daug, 
kad valstybės jiems išleidžia 
milžiniškus pinigus — visam 
pasauly — 200 milijardų do
lerių per metus. Kitais metais 
žadama dar daugiau išmesti 
pinigų šnipinėjimui.

Šnipų amžius susikūrė ir sa
vo mokyklas. Garsi yra Ang
lijos šnipų mokykla, bet visus 
nustebina sovietiškoji.

Sovietai, siekdami užvaldyti 
pasaulį, dirba suplukę. Nesi
gaili nei pinigų nei žmonių. 
Norėdami prieiti prie svetimų 
paslapčių, padrumsti “kapita
listų” vandenis, sukelti neri
mą. siunčia šnipus, kuriuos 
planingai organizuoja ir atsi
dėję išmokslina.

nepažįsta net balso. Praside
da pamoka. Nematomas mo
kytojas skaito paskaitą apie 
šriftus, chemiją, politinę eko
nomiją, ginklus, dėsto sveti
mas kalbas.

Kartais garsiakalbyje pasi
girsta kitas balsas. Niekas ne
žino, iš kur kalba, ar iš tų pa
čių namų, o gal iš Maskvos. 
Tas balsas kurį nors klausia: 
“Drauge, kaip padarysi nema
tomą rašalą”, arba “kaip pa
rašysi nematomai ant stiklo?”

Tada paklaustasis atsikelia, 
prieina prie mikrofono ir kal
ba. Niekada jis nesužino, ar 
tiksliai atsakė. Tik po kelių 
dienų naktį pabeldžia į jo du
ris keli vyriukai. įduoda į ran
kas bilietą ir visam laikui iš
siunčia į tolimiausią provinci
ją. Tada išsiųstajam aišku, 
kad jis buvo netinkamas toli-

tikra galvojimo ir valios so
vietinė mašina. Jis laisvai var
toja daugelį kalbų: rusų, vo
kiečių .anglų, ispanų, serbų, 
prancūzų. Niekas jo nematė 
draugaujant su moterim. Ir 
vyrų draugų jis neturi. Savo 
akademijoje jis užima tik vie
ną kambariuką, kur teturi tik 
karišką lovą, kėdę ir stalą. Jis 
niekada nevažiuoja tarybiniais 
reikalais į Maskvą. Jo virši
ninkai, — Berija ir Stalinas, 
— jr.m asmeniškai telefonu 
perduoda žinias.

Šis “nežinomasis” griežčiau
sioje drausmėje laiko visą- a- 
kademiją. Nė vienas mokyto
jas nei studentas neturi teisės 
vadintis tikruoju vardu. Moks
lo metu niekas neturi teisės 
su kuo nors susipažinti, laiš
kais susirišti. Taip pat drau
džiama kalbėtis ir su akademi
jos kolegomis.

Tėvų Pranciškonų Šv. Antano 
Vienuolyno Parke,

Kennebunk Port, Maine,
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Nematomas mokytojas
Leningrade, kur gyvena trys 

su puse milijono žmonių, neto
li Nevskio prospekto yra siau
ra gatvele. Ten tarp senų na
mų staiga iškyla šviesus dvyli
kos aukštų namas. Nerasi ten 
jokios iškabos, nematysi net 
sargybos ir pradėsi tikėti, kad 
tai ne valdžios būstinė. Bet tik 
perženk slenkstį!

Tuoj prieš tave atsiras ke
turi civiliai ir paklaus ne tik 
dokumentų, bet ir slaptažo
džių. Tuo pačiu metu automa
tiškai atsivers kitos durys ir 
tave įleis į koridorių, jei būsi 
pro tuos sargus pralindęs.

Viduje šis namas primena 
viešbutį, bet niekur nematysi 
gyvos dvasiso. Visur tuščia, 
begalės mažų durelių, viršum 
kurių dega raudona šviesa. 
Pamėgink atverti duris. Ten 
nėra jokių rankenų, viskas 
kaip paslaptingoje pilyje. Rei
kia žinoti, kur paspausti, ką 
pasukti, kaip nustatyti slaptus 
durų skaičius, kad galėtumei 
patekti kambarin.

Kambariukas yra -siauras, 
be jokio lango. Jis orimena 
kalėjimo vienutę. Ten rasi ke
lias kėdes, du nedidelius darbo 
stalus, viršum durų kabo gar
siakalbis. o ties stalais nuleis
tas mikrofonas.

J kambarį susirenka vyrai. 
Tada prabyla garsiakalbis. 
Niekas nežino, kas ten kalba.

lapius. Prie to prisideda ir fo
tografavimas.

Vėliau dėstomi ginklai. Čia 
parodomi naujausi amerikie
čių automatai, supažindinama 
su lėktuvais, visų kariuome
nių santvarka, uniformomis.

Šitoje akademijoje yra ir 
linksmesnių dalykų. Dažnai 
rodomi filmai: “Meilė — žinių 
tiekėjo priešas”. Šiais dažnai 
istoriniais filmais norima pa
sakyti, kad Sovietų šnipai vi
sada laikytųsi nuo moterų a- 
tokiai.

Penktadalis viso mokslo ski
riamas atomo fizikai, politinei 
istorijai, geografijai, ūkio 
mokslui, mokoma vairuoti au
tomobilį, lėktuvą, šokinėti su 
parašiutu.

Mokykloje nieko negalima 
užsirašyti, viskas mokomasi 
mintinai. Tai pareikalauja di
delės inteligencijos, ypač at
minties.

Šie išdresiruoti ‘ vyrai vėliau 
paleidžiami į pasaulį, ir jie vi
sus kraštus apjuosia špionažo 
tinklu. K.

Korėjos fronte
Tokio. — Kaesonge vyks

tant pasikalbėjimams dėl de
rybų paliaubų fron
te kovos tebevyko toliau. 
Kaip tik sekmadienį, vos apie 

- 100 mylių nuo Kaesongo, vyko 
didžiausios ligi šiol oro kovos. 
Vieną atveju į kovą stojo 32 

. sovietinės gamybos sprausmi- 
niai naikintuvai, antruoju net 
62.

M FABRIKŲ DIRBA 
TANKAMS DALIS

Nors Potsdamo susitarime 
Sovietai, kaip ir kiti trys di
dieji, buvo nutarę be atodairos 
Vokietiją demilitarizuoti ir vi
są karo pramonę demontuoti, 
bet jie ne tik savo nutarimo 
nevykdo, bet priešingai—vokie
čių karo pramonę atstato. Va
karų Vokietijos oficialios į- 
staigos paskelbė, kad Sovietų 
zonoje šiandie dirba pilnu 
tempu 30 fabrikų, gamindami 
sovietų T34 typo tankams da
lis. Desssau vagonų fabrike i- 
ki šiol pagamino per 2500 
sunkiųjų platformų geležinke
lio patrankoms. Prie svar
biausios karo pramonės reikia 
priskaityti urano kasyklas, 
kur 250 šachtų dirba per 300.- 
000 darbininkų.

Žemyno daliniai vietomis 
kovojo su dideliu atkaklumu, 
ypač rytinėje fronto dalyje, 
kur Jungt. Tautų pajėgoms 
pavyko pasistūmėti šiek tiek 
pirmyn. Priešo nuostoliai tarp 
birželio 30 ir liepos 9 d. siekė 
5240 vyrų.
binį laivą Everett. Buvo su
žeisti keturi įgulos nariai. Tai 
jau dvyliktas Korėjos kare 
priešo sužalotas arba nuskan
dintas JAV laivas. Prieš kelias 
dienas taip pat buvo pataiky
tas ir JAV naikintuvas “Tuc- 
ker”. Ligi šiol karo jūrininkų 
nuostolai siekė 51 žuvusių, 139 
sužeisti ir 36 dingę be žinios.

Pataikė JAV laivą
Prie Korėjos krantų priešo 

baterijos pataikė JAV žvalgy-

PABCGO I VAKARUS
Berlynas. — Leipcigo uni

versiteto žurnalistikos profe
sorius E. Schultz, kuris ligi 
šiol Rytų Vokietijos švietimo 
srity vaidino žymų vaidmenį, 
pabėgo į Vakarų Vokietiją. 
Schultz nuo Hitlerio buvo pa
bėgęs į Sovietus ir ten išgy
veno šešerius metus. Po karo 
jis grįžo į Vokietiją ir pradėjo 
dėstyti Leipcigo universitete 
žurnalistiką. Dar sausio mėne
sį jis pareiškė, jog Rytų Vo
kietijoj negali niekas būti žur
nalistu, kas nestovi už taika 
ir pažangą”. Bet dabar pats 
nuo sovietinės “taikos ir pa
žangos” turėjo bėgti.

AMEKKOS SKAUTAI AT
SIUNČIA BALFui 10,000 

SV. DRABUŽIŲ
Boy Scouts of America, 

Rome, N. Y., skyrius pranešė, 
kad šiomis dienomis išsiunčia 
BALF adresu 10,000 svarų 
drabužių ir avalynės lietuvių 
tremtinių šalpai Europoje, šių 
metų pradžioje Boy Scouts of 
America BALFui jau prisiun
tė: Elizabeth. N. J. skyrius 
4,000 svarų, Newark, N. J. 
skyrius — 2,000 svarų ir Sud- 
bury, Pa. skautų skyrius — 
5,000 svarų. Iš viso iki šiol 
Boy Scouts of America BAL
Fui prisiuntė 11,000 svarų 
drabužių ir avalynės.

NEBŪK ŽILAS

Tuo laika, kai FBI ieško pabėgusių nuo bausmės keturių nuteistų komunistų vadų, jų 
antrojo “seto” 17 narių New Yorko teisme stengėsi įrodyti, kad jie esą nekalti. Jie kal
tinami darę sąmokslą ir varę propagandą jėga nuversti JAV vyriausybę. Kairėje — 
Izrael Amter su žmona, dešinėj — B. Garnett, E. G. Flvnn ir M. Bachrach išeina po 
apklausinėjimo iš teismo.

Tai yra aukščiausia Sovietų 
šnipų mokykla — pavadinta 
“Volkovo universitetu.”

žmonės be praeities

1943 m., kada karas buvo 
išblaškęs taip vadinamas “ži
nių mokyklas”, Leningrade 
buvo įkurta “aukštoji infor
macijos mokykla.” Per dvejus 
metus ji parengia šnipus už
sienio tarnybai.

Šios mokyklos šefas yra — 
draugas Volkovas, 50 metų, 
aštraus žvilgsnio, atletiško su
dėjimo. Jo vardu ir pavadinta 
akademija. Bet kas jis iš tik
rųjų yra .niekas nežino. Vieni 
mano, kad tai austrų komu
nistas Hoerschbeck, kuris 1934 
metais pabėgo į Sovietų Są
jungą. Kiti prileidžia, kad jis 
slovėnas partizanas, buvęs 

kadaise Tito ginklo draugas.

Darbo planas
Darbas prasideda kas dieną 

nuo 8 iki 12 v. ir nuo 2 iki 6. 
Tačiau naktį dažnai telefonu 
yra sušaukiami į akademiją 
sunkiems uždaviniams.

Mokyklos plane pirmą vietą 
užima svetimų kalbų moky
mas. Didelio dėmesio kreipia
ma į akcentą. Šis mokymas 
ypatingas tuo, kad nemokoma 
abstrakčios kalbos, pagrindan 
dedama tarmė. Pav., mokyda
mi prancūziškai, moko Pro
vansu, bretonų ar šiauriečių 
tarmės su visomis ištarimo 
smulkmenomis, šalia kalbos 
studijuojami visi papročiai: 
kaip amerikonas kramto gu
mą, kaip rymo anglas, kaip 
vokietis žaidžia rutuliais.

šalia kalbų eina topografija 
ir žemėlapiai. Kiekvienas mo
kinys po šešių mėnesių turi 
mokėti piešti visokius žemė-

Be to. Rytų Vokietijoje be
veik visi tekstilės fabrikai ga
mina medžiagas rusiškoms u- 
niformoms. Odos ir avalinės 
fabrikai pagamina ir išveža 
per mėnesį 25.000 kareiviškų 
batų. Kitas vėl fabrikas paga
mino per 80.000 šoviniams o- 
dinių kišenių. Kompasų fabri
kas pereitais metais pagamino 
65.000 kompasų.

Stebuklingos gyduolės, ku
rios panaikina žilumą, plaukų 
slinkimą ir plaiskanas. šias 
gyduoles privalėtų turėti kiek
vienas, kuriam žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nie
ko už jas geresnio iki šiol iš
rasta. Kreipkitės 
mi ilgiau. Kaina 
nebūsite pilnai 
jums pinigai bus

Pasarga: — Jeigu atsiusite 
kainą su orderiu tai mes paš
tą užmokėsime. Arba galima 
užmokėt paštoriui kaip atneš 
vaistus.

FLORAL HERB CO.
Dept 9

Box 305, Clinton, Indiana

neatidėlioda- 
S2.00. Jeigu 
patenkintas, 
sugrąžinti.
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SOVIETINĖ “TAIKA”
Sovietai jau nemaža laiko varo savo vadinamąją “taikos 

propagandą”. Visomis jėgomis jie stengiasi pasaulio mases įti
kinti, kad esą taikos angelai, o Vakarų'valstybės — “pasiutę 
karo kurstytojai”. Bet tuo sunku ką nors įtikinti, kai visi mato 
jų vykdomą agresiją. Reikia tai ir veiksmais parodyti. Tik nė
ra tai lengva, nes jie kartu nori ir palaikyti pasaulinį įtempimą, 
kuris neleistų Vakarų tautoms pradėti ramų kūrybos darbą bei 
taikos gyvenimą. Jos nuolat turi gyventi nerime dėl netikro ry
tojaus, būti nervinamos, neturėti galimybių atsidėti kovai su 
vidaus sunkumais ar imtis ramaus darbo.

Bet Sovietai yra visokių suktybių meistrai. Jie bando ir 
tokius du, rodos, nesuderinamus dalykus savo veikloj suderin
ti. Savo “taikos troškimui” pademonstruoti štai jie pasiūlė Ko
rėjoj karo paliaubų derybas. Ir gal būt iš tikro čia savo agresi
nius veiksmus nutrauks, ką neabejotinai plačiausiai išnaudos 
propagandai: štai, visi matykit, kokie mes taikūs. Kad dėl tos 
agresijos šimtai tūkstančių neteko gyvybės ir milijonai buvo 
įstumti į neapsakomą vargą, žinoma, jie neužsimins. Bet kai 
tik prasidėjo kalba apie paliaubas Korėjoje, jie savo veiklą su
stiprino kitur. Ateina žinios, jog telkiamos stambios komunistų 
jėgos Indokinijos komunistams “paremti”. Taigi ten Vakarai 
jau turi dar daugiau budėti. Prie Irano Sovietai manevruoja ir 
aiškiai rodo norą jį su visomis žibalo versmėmis “įsitraukti” už 
geležinės uždangos. Europoje plačiu mastu manevruoja, kilno
ja ir įvairiose vietovėse telkia savo karines pajėgas.

Dėl to visur neramu. Niekas negali pasakyti, ką Krem
liaus sukčiai iš tikro galvoja. Visi priversti budėti. Ir taip jų 
tikslas pasiektas. O propagandą varyti tai jiems nekliudo. Jei 
kas tuos dalykus iškelia, jie ramiausiai aiškina, jog tai tik re
guliarūs kasmetiniai pratimai, atsargos priemonės, kad jų nepa
siruošusių neužpultų Vakarų “agresoriai” ir t.t. Jei kur pradeda 
kas nors darytis, tai jie ten neprikišę pirštų — kokie nors “sa
vanoriai”, panašiai kaip kinai Korėjoje, ateina “liaudžiai” j pa
galbą.

Teisingai tad gubem. Dewey, išskrisdamas į Tol. Rytus pa
reiškė, jog pasaulis ramiai atsikvėpti negalės, kol Kremliuje sė
dės raudonieji, nors paskirose vietose ir būtų padarytos paliau
bos.
bos. Tad visai ir suprantama, kodėl Korėjoj prasidedančių dery
bų proga niekur negirdima balsų, jog galima tikėtis, kad da
bartinis įtempimas atslūgs. Priešingai jau pranešama naujos 
vietos, kur galima laukti ir kokios naujos Kremliaus “taikos 
angelų” surežisuotos “korėjos.”

■Dulbininltiij Bendradarbiavimas vietoj kovos
Įsidėmėtinas vokiečiu naujos socialinės tvarkos bandymas

jau Leonas XIH įsakmiai 
pabrėžė principinį darbo ir 
kapitalo savitarpiškumą: “Nė
ra kaiptalo be darbo, ir darbo 
be kapitalo.” Pijus XI, savo 
enciklikoje “Quadragesimo a- 
nno” tą darbo ir kapitalo sa
vitarpinę priklausomybę spręs
damas praktiškai, ypač išryš
kino darbo ir kapitalo sąžinin
go bendradarbiavimo būtinu
mą. O kad tas šių dviejų ūki
nį gyvenimą apsprendžiančių 
veiksnių bendravimas ir ben
dradarbiavimas tikrai būtų 
veiksmingas, reikalinga, kad 
tiek atskiros įmonės tvarky
me, tiek ir aukštųjų ūkio in
stitucijų sprendimuose atsa
kingai dalyvautų ir kapitalo 
atstovai iš darbininkijos.

II-ojo pasaulio karo su- 
griautoj ir nualintoj Vakarų 
Europoj socialinių klausimų 
sprendimas ypatingai aktua
lus. V. Vokietija šiuo atžvilgiu 
eina priekyje. Siekdama prak
tiškai įvykdyti darbo ir kapi
talo tarpusavinį bendradarbia
vimą, V. Vokietija neseniai iš
leido įstatymą, kuris numato 
(tuo tarpu tik anglies, gele
žies ir plieno pramonėje) dar
bininkų atstovų lygiateisį su į- 
monių savininkų atstovais da
lyvavimą įmonių priežiūros 
tarybose.

Normaliai tokias priežiūros 
tarybas sudaro 11 asmenų. 
Bet, jei įmonės pagrindinis ka
pitalas yra per 20 mil. mar
kių, — taryba gali būti iš 15 
narių. O jei pagrindinis kapi
talas per 50 mil. markių. — 
įmonės priežiūros taryboje ga
li būti ir 21 narys. Visokiu 
betgi atveju įmonės priežiū
ros taryboje turi po lygiai bal
sų (po 5, po 7 ar po 10) įmo
nės savininkai ir darbininkai. 
Ogi vienuoliktasis, penkiolik
tasis ar dvidešimt pirmasis ta
rybos narys yra anų 10, 14 ar 
20 renkamas. Kandidatu į to
kius tarybos narius tegali bū
ti žmogus, kuris nesurištas su 
įmone nei darbo, nei savinin
ko ryšiais, kuris nepriklauso 
nei darbininkų, nei darbdavių 
profesinei sąjungai. Vadinasi, 
įstatymas siekia šį taryb. bal
są, kurio prisidėjimas prie 

darbininkų ar darbdavių nusi
statymo kiekvienu konkrečiu 
atveju gali lemti klausimo 
sprendimą, — padaryti kiek 
galin nepriklausomą ir objek
tyvų. Jeigu susirinkę įmonės 
savininko ir darbininkų atsto
vai dėl jo negalėtų susiprasti 
ir išrinkti, tai įstatymas nu
mato 4 narių (2 savininkų ir 
2. darbininkų) komisiją, kuri 
per mėnesį turi pateikti 3 
kandidatus tam nepriklauso
mam tarybom nariui. Jei ir iš 
tų 3 kandidatų nepavyktų iš
rinkti 11-ojo nario, tada jį nu
sprendžia augščiausiasis kraš
to teismas (Oberlandesge- 
richt).

Savaime suprantama, įmo
nės savininkas paskiria savo 
atstovus savo nuožiūra. Tarp 
darbininkų atstovų 1 būtinai 
turi būt iš pačios įmonės dar
bininkų, antras iš įmonės tar
nautojų, o kiti įmonės darbi
ninkų renkami gali būti ir iš 
kandidatų, pasiūlytų jų profe
sinės sąjungos.

įmonių priežiūros tarybų 
teisės ir pareigos yra nustaty
tos bendrame įstatyme. Nau
jasis įstatymas įneša tik tą 
naujovę, kad įmonės vyriau
sias direktorius — tvarkvtoias 
gali būt skiriamas tik darbi
ninkų atstovams pritarus. Va
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prieky dėjus bei laikytojus. Jeigu ši-

Šiomis dienomis baigtas statyti didžiausias JAV keleivinis laivas L'nited Statės. Jis 
yra 990 pėdų ilgio ir atsiėjo 70 milijonų dolerių.

dinasi, šiuo atveju klausimo 
sprendimo negali nulemti ir 
tas 11-sis ai- 15-sis, ar 21-sis 
balsas, jeigu tam nepritars 
darbininkų atstovai.

Tuo tarpu įstatymas bus 
taikomas tik anglies, plieno ir 
geležies pramonėje, ir tik ak
cinių bendrovių, bendrovių su 
apribota atsakomybe įmonėms 
ir įmonėms kitų teisinių as
menų turimoms, jei jose dirba 
ne mažiau kaip 1000 darbinin
kų. Taigi įstatymo apimtis tuo 
tarpu aprėžta. Tačiau, kas yra 
svarbiausia, yra padaryta vi
sai konkreti naujos socialinės 
santvarkos pradžia. Yra tik 
laiko klausimas, ir ji bus iš
plėsta. V. V.

DĖMESIO MARIANAPOLIO 
KOLEGIJAI

I mano mintis lietuvybės iš
laikymo klausimu labai nuo
širdžiu ir įdomiu straipsniu 
“Darbininke” atsiliepė Maria
napolio kolegijos rektorius 
kun. J. Petrauskas. Tas 
straipsnis ypač vertingas, nes 
jis yra pirmas aiškus pasisa
kymas šio krašto aplinkybėse 
išaugusio ir subrendusio tau
tiečio .stovinčio dabar

Korėjoj JAV karys C. I). Bennett rodo armijos sanitarui 
H. V. Wink, kokią jis laimę turėjo — priešo slapukas per
šovė jam ant galvos šalmą, bet jis dar liko gyvas.

mums tikrai reikšmingos auk
lėjimo įstaigos. Nuoširdžiai 
kviečiu su straipsnio mintimis 
susipažinti visus iš tremties 
atvykusius kolegas pedagogus 
ir tremtinių mokinių tėvus. 
Taip pat nuoširdžiai kviečiu su 
juo susipažinti šv. Kazimiero 
Seserų akademijos ir visų lie
tuvių parapijinių mokyklų ve- 

tokiu keliu bus sprendžiamas 
mokyklų klausimas, kaip pa
siūlė Marianapolio kolegija, 
nesusipratimams tuo klausi
mu tarp mūsų neliks vietos.

Iš tikrųjų iš tremties atvy
kusioms reikėtų susidomėti 
Marianopolio kolegija, kuri 
tuo tarpu turi tik visas High 
School klases. Lietuvybės rei
kalui ten rodoma nuoširdaus 
dėmesio. Ten jau keletas me
tų dirba ir žymusis mūsų po
etas dr. J. Aistis - Aleksand
ravičius. Tačiau jis neturi 
kam dėstyti lituanistikos daly
kų. Trūksta lietuvių mokinių. 
Personalas lituanistikos daly
kams, neabejoju, ten būtų pa
didintas, jei būtų reikalo. Tat 
pirmoje eilėj kviečiu susidomė
ti ta mokykla visus arčiau jos 
gyvenančius tautiečius. Gyve
nimo ir darbo sąlygos ten tik
rai geros. Net lietuviškų kny
gų esama nemažai. Jų skai
čius būtų didinamas, tik rei
kia, kad būtų kam skaityti.

Iš tikrųjų visų bendromis 
jėgomis reikėtų daryti visa, 
kad lietuvių pastangomis su
kurta mokslo įstaiga ko dau
giausia pasitarnautų lietuvy
bei.

Geriausios sėkmės gerb. 
kun. J. Petrauskui ir jo bend
radarbiams!

K. MOCKUS

ANTANAS VAIČIULAITIS

KARALIAUS 
VYTAUTO 
VĖLIAVNEŠYS 
KARIBUTAS

Ir reikalavo, idant totoriai, mušdami 
savo pinigus, jo veidu apžymėtų.

Simanas Daukantas

Senų senovėje ant Šušvės upės krantų gyveno ku
nigaikštis, vardu Kaributas, daugelio žemių ir girių 
valdovas. Plačiuose jo laukuose žydėjo medžiai, dūzgė 
bitės ir srovę tvenkė bebrai. Jis vaikščiojo po savo pie
vas ir dirvas, kur noko javas, papučiamas lengvų vė
jų, ir džiaugėsi varpų brandumu lysėse, medaus tirštu
mų drevėse ir savo vaikų klegėjimu tarp lankos pienių 
ir vėdrynų.

Vieną vakarą, kada jis, sėdėdamas ant slenksčio, 
klausėsi, kaip štai sode nuo šakos nukrinta ir į žolę 
buptelėja obuolys, ir kaip, toli iš šiaurės vasnodamos, 
padangėmis skrenda gervės, iš Vilniaus miesto į jo pilį 
atjojo karaliaus pasiuntiniai ir įteikė krivulę, kad ji
sai ir jo vyrai keltųsi ir su žirgais vyktų į Trakus, iš 
kur jie trauksią mušti totorių.

Jisai išėjo ir atsisveikino su savo namais ir su 
ąžuolais, kurie galingi ošė ant Šušvės krantų, ir su sa
vo tėviškės arimais, po kuriuos jisai mažas bėgiojo, kol 
į vyrus išaugo. Paskui jis pasišaukė žmoną ir vaikus. 
Jie pagarbino namų dvasias ir savo tėvų vėles, dėkoda
mi Žemenėlei, kuri jiems krovė derlių ir metai iš mė
tų juos penėjo Davė jie palakti savo židinio žalčiams 
ir. meilingus žodžius kalbėdami, išsikyrė, ant ristų 
žirgų išjodami į svečias žemes.

Kai jie pasiekė Trakų miestą, karalius Vytautas 
sustatė juos į pulkus ir Kaributui liepė nešti visų savo 
tautų vėliavą. Aukštai ji pleveno, o dar aukščiau kilo 
vyrų daina, kai jie traukė per girias, kur maurojo tau
rai ir kur šakose miegojo lūšis. Jie keliavo dienas ir 
naktis per gudų ir rusų kraštus, kol kartą, jau sute
mus, išvydo tolumoje žioruojant laužą.

Jie teiravosi vieni kitų:
— Ar ne totorių ugnys ten dega ?
Jie prijojo artyn ir pamatė Maskvos bajorus, ku

rie chanui Timūrui nešė duokles.

Kaributas jiems tarė:
— Dėkitės prie mūsų gretų, ir drauge muškime to

torius!
Maskviečiai jam atsakė:
— Mes negalime su jumis eiti, nes Timūras yra 

galingas ir piktas, ir ištinka jis mus, kaip žaibas. Jei
gu jo neklausytume, jis išpiautų mūsų žmonas ir vai
kus, o mus pačius išsivarytų vergais. Štai regėkite, ko
kius lobius turime jam pakloti po kojų!

Ir jie rodė žvėrių kailius, statinaites aukso, maišus 
grūdų, kirvius, gintarinius karolius ir eibes kitokių 
daiktų. Paskui, dūsaudami ir galvomis kinkuodami, jie 
susėdo aplink laužą ir liūdnai dainavo, kas midumi už
sigerdamas, kas ieškodamas savo skrandų apikaklėse 
ir, ką radęs, mesdamas į žarijas.

Kaributas grįžo prie savo žmonių, apsakė, ką ma
tęs, ir iškėlė vėliavą.

Taip jie nukeliavo ligi Vorkslos vandenų ir stepėse 
susitiko totorius. Kaip akys užmatė, visas lygumų kraš
tas knibždėjo nuo jų raitelių ir žirgų.

Ugai J juos žiūrėjo karalius Vytautas, jo kunigaik
ščiai ir kariai. Kai jie taip stebėjo, iš totorių atsiskyrė 
keli vyrai ir prijoję ėmė šaukti:

— Mes esame didžiojo Timūro pasiuntiniai ir 
skelbiame, kad visoje žemėje, nei ten, kur saulė teka, 
nei ten, kur ji nusileidžia, nėra jam lygaus savo galybe, 
narsu ir išmintimi. Jei norite gyvi išlikti, apgręžkite 
savo arklius ir jokite į savo namus ir miškus, o galin- 
gasai mūsų viešpats nebaus jūsų, tik jis sako, kad jūs 
ant savo pinigo turėsite mušti jo veidą ir kas metai 
prie jo kojų sukrauti duoklę.

Išjojo karalius Vytautas iš savo eilių ir tarė:
— Mūsų širdys nebijo jūsų valdovo nei jūsų iečių 

ir kilpinių. Greitai laksto jūsų žirgai, bet mūsų dar 
eiklesni. Smarkiai lekia strėlė iš jūsų lanko, bet mūsų 
dar žvitresnė Pasakykite savo viešpačiui Timūrui, kad 
nemušim jo veido ant mūsų pinigo ir nenešim jam auk
so ar brangių kailių. Tegul jis keliauja į tolimas savo 
žemes, iš kur yra pasikėlęs, arba jeigu nori, tegul atei
na į mano pilį Trakuose, tegul sėda už skobnių ir tegul 
būna mano svečias, o mano akis bus jam maloni.

Erzėdami grįžo pasiuntiniai ir pranešė Timūrui, ką 
. girdėję.

Prabilo chanas:
— Prieš mano veidą dreba visa žemė. Kur aš žen

giu. griūva miestai ir krenta žmonės. Kur mano žirgas 
pastato kanopą, niekados ten jau neželia žolė ir nepra- 

žysta rožė. Ir aš klausiu nūn jūsų ir patsai savęs: kas 
yra tasai vyras, kuris drįsta stoti mano akivaizdoj ir 
ginčytis su manimi!

Tuos žodžius sakydamas, jisai pamojo ranka ir davė 
ženklą pulti lietuvių pulkus. Vilnis po vilnies totoriai 
metėsi ant karaliaus Vytauto gretų, griuvo nuo savo 
žirgų ir mirė. Vienok jų eilėms nebuvo nei galo nei 
krašto: kaip marių bangos, jie ėjo ir ėjo. Tartum skė
rių debesys, jie čia skriejo iš pietų, čia iš rylų, čia vėl 
lyg iš žemių išaugdami tenai, kur prieš akimirką jų nė 
bute nebuvo ir tik žolė tyvuliavo. Lietuviai kovėsi visą 
dieną, ir žvitri lėkė strėlė iš jų lanko. Kai saulė leidosi, 
karalius Vytautas ir jo kunigaikščiai pamatė, kad toto
riai juos baigia apsupti. Jis davė ženklą bėgti ir gelbė
tis. Bet daugel jo vyrų jau nepakėlė galvos nuo stepių 
žolės ir nesėdo ant savo ristųjų žirgų. Jie pasiliko mū
šio lauke ir niekados negrįžo įsavo žemę ir į savo na
mus.

Kaributą totoriai apniko iš visų pusių, išplėšė vė
liavą ir surištą jį nusivarė su kitais belaisviais. Liūd
na buvo jo širdis, kai jis ėjo per stepes, kur nei gluos
nis neaugo, nei dūmas iš trobos nesmilko, nei jokis 
žmogus nesirodė. Jis mąstė, kad jau neišvys Šušvės 
krantų ir niekados su Vytauto kunigaikščiais nevaikš
čios po Trakų pilies menes Gailu jam buvo, kad jis jau 
nepažvelgs į mėlynas savo žmonos akis ir nepasisodins 
vaikų sau ant kelių. Ir svajonėj jis matė savo sūnus ir 
mažąją dukrelę, tėvo belaukiačiančius, ir minėjo, koki 
švelnūs jos plaukai, kada juos paglostai, grįžęs iš žy
gio ar po dienos darbų.

Trečią kelionės vakarą jie pasiekė palapinių mies
tą ir sustojo. Kaributą ir jo pulko raitininką Pukuverą 
pririšo prie stulpų ir apstatė sargybomis. Totoriai gi 
ūžė ir lalėjo visą naktį, rykaudami savo pergalėj ir 
skirstydamiesi grobį.

Kai išaušo naujas rytas, sargybiniai atrišo Kari
butą ir Pukuverą ir nuvedę pastatė prieš Timūrą, kuris 
su savo patarėjais ir vadais stovėjo pas auksu atsiūlėtą 
palapinę.

Ilgai žiūrėjo Timūras į Kaributą, nieko nesakyda
mas. Paskui jis prabilo: 9

— Man sako, kad esi didis Vytauto karys.
Tuos žodžius taręs, jisai žengė artyn ir, įsirėmęs 

prieš Kaributą, žvelgė į jo akis. Kai jis taip stebėjo, to
torių chano veidas čia niaukėsi, čia giedrėjo, čia niršo, 
čia vai lyg gilioj durnoj skendo. Pagaliau, lyg kažkuo 

netikėdamas, jis papurtė galvą, tartum savo širdyje 
svarstydamas ir ginčydamasis patsai su savim.

Tada sušuko jis įnirtęs:
— Ar tu žinai, kad kitus tavo draugus aš ver

gais nuvariau į totorių žemes? Dar kitus liepiau ark
liais suplėšyti!

Kaributas tylėjo.
Timūras vėl prašneko:
— Ir iš tavęs būtų geras vergas. Tave pastaty

čiau savo haremų sargu, ir rytų šalies gražuolės galėtų 
grožėtis geltona tavo barzda, ir joms patiktų mėly
nos tavo akys.

Jis ėmė klastingai juoktis, pešiodamas juodus sa
vo ūsus.

Kaributas jam atsakė:
— Nebuvau ir niekados nebūsiu niekeno vergu, 

net ir tavo, kuris esi žiaurus ir žudai moteris ir vai
kus.

Nusigando Timūro vadai ir patarėjai, išgirdę šią 
kalbą, ir piktindamiesi šaukė:

— Išlupti jam liežuvį ir akis už tokią drąsą!
Nuramdė juos chanas ir prabilo:
— Geriau nekeiki balso prieš mane: juk žinai, 

kad aš galiu tave paleisti su vėjais ir dulkėmis arba 
taip nulenkti, kad šiaužiotum ir laižytum mano kojas, 
kaip mažas šunytis!

Tai taręs, jis mostelėjo ranka ir paliepė:
— Atimkite jį iš mano akių ir visą naktį laikykite 

pririšę. Kai patekės aušra, atvarykite jį pas mane, kad 
man atmintų tris mįsles, jeigu jis toks gudrus.

Totoriai nusivarė juodu su Pukuveru ir priveržė 
virvėmis prie mietų. Vienas sargybinis traukdamas 
mazgą, prisilytėjo prie Kaributo rankų ir slaptingai 
žiūrėjo į ano akis. Nesuprato jisai to žvilgsnio, tik pa
juto, kad jam lyg lengviau pasidarė širdyje.

Sutemo naktis. Aukštai danguje viena po kitos 
tekėjo žvaigždės. Kaributas mąstė apie savo dienas, 
kurios laimingos prabėgo ant Šušvės krantų. Graudu 
ir ilgu jam buvo, kad jau neregės nei tų namų, nei tų 
liepynų, nei tų javų, nei mažų savo vaikelių. Jo siela 
verkė ir raudojo, kai jis atsiminė karaliaus Vytauto 
pulkus, kurie su daina jojo j tolimą žemę—ir štai jie 
buvo sumušti ir išvaikyti. Kažkur stepių šalyje gulėjo 
Lietuvos vyrai, kurių jau niekas nebeprikels: nei 

paukščių giesmė, kai saulė teka, nei mergelės balsas, 
kai ji viena sau niūniuoja, per rasas brisdama, nei 
garsūs trimitai, kai šaukia jie į kovą. (B. d.)
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TREMTINIU ŠALPOS IR IMIGRACIJOS REIKALAI
Birželio mėn. 25-28 d-d. 

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo pirmininkas 
kan. prof. J. B. Končius lankė
si Chicagoje lietuvių tremtinių 
imigracijos ir šalpos reikalais. 
Būdamas Chicagoje jis aplan
kė ir tarėsi su vietos dvasiš
kiais ir visuomenės veikėjais 
tolimesnės pasilikusių Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijoje 
lietuvių šalpos reikaalis. Prel. 
B. Urbos iniciatyva buvo su
šauktas visų Chicagos lietuviš
kųjų parapijų klebonų susirin
kimas, kuriame BALF pirmi
ninkas paaiškino dabartines 
BALF problemas ir reikalą 
sušeltpi tuos lietuvius, ypač 
vaikučius, invalidus, sergan
čius, senelius ir bedarbius pa
siliekančius gyventi Vokietijo
je, Austrijoje, Italijoje ir ki
tur. Pasiūlyta tam tikslui pa
daryti visose Chicagos lietuvių 
parapijose speciales rinkliavas. 
Susirinkusieji klebonai su ta 
mintimi sutiko ir pasižadėjo 
rugpiūčio mėn. tą padaryti.

Birželio 27 d. pirmininkas 
dalyvavo pasitarimo su A. L. 
Tarybos Centro Valdybos na
riais: L. Šimučiu, dr. P. Gri
gaičiu, M. Vaidyla ir ALT rei
kalų vedėju Trečioku. Pasitar
ta įvairiomis lietuvių tautos 
problemomis ir savitarpinio 
glaudaus bendradarbiavimo 
reikalais, šiame pasitarime, 
kaip svečias dalyvavo prof. R. 
Lemkin, genocido įstatymo 
autorius.

Tą patį vakarą Sandaros 
salėje buvo Chicagos BALF

Apskrities vadovybės susirin
kimas, kuriame be BALF pir
mininko dalyvavo p. Nora M. 
Gugienė, BALF nacionalė sek
retorė, kun. A. Juška ir kiti. 
Susirinkime paaiškėjo, kad 
Chicagos BALF Apskritis ga
na smarkiai veikia ir kiek ga
li stengiasi sukelti lėšų tremti
nių šalpai. Pastebėtina, kad į 
BALF veikimo centrą Chica
goje įeina 8 naujakuriai ir 5 
seni amerikiečiai.

Birželio 28 d. Hotel Black- 
stone įvyko War Relief Ser- 
vices — N.C.W.C. ir tautinių 
šalpos organizacijų atstovų 
konferencija. Iš lietuvių daly
vavo BALF pirmininkas kan.

prof. J. B. Končius, sekretorė . 
p. Nora M. Gugienė ir kun. 
A. Juška.

Konferencijos svarbiausias 
uždavinys buvo ieškoti būdų 
ir priemonių kuodaugiausia 
tremtinių atgabenti ir apgy
vendinti JAV ir pasilikusių po 
1952 metų tremtinių šalpa, 
globa, sveikatos ir švietimo 
reikalais

BALF pirmininko pasiūly
mu konferencija nutarė po 
1952 m. sausio 1 d., kada 
baigsis IRO veikla Europoje, 
žymiai sustiprinti visų Ameri
kos šalpos organizacijų akciją 
ir tarpusavį bendradarbiavi
mą- I

v

Sienapiūte ateina Lietuviai pasaulyje

Iš lietuvių darbo papročių
susi tarti?
šv. Jonu, 
saavitėm

Kaip
Seniau su 

buvo dviem 
nis nei šiandieninis, su geltonu 
žvangučio ir dulkančiu smilgos 
žiedu, prasidėdavo šienapjūtė. 
Ir būdavo susirenka kokį va
karą pražilę kaimo vyrai, basi 
ir vienmarškiniai, margomis 
juostomis susijuosę, ir užsidū- 
mę kelmines pypkes, susukda
vo šnekas apie smilgos žiedą 
ir verkiančias pievų ašarėles. 
Tą vakarą svarbiausia jiems 
būdavo susitarti, kuriosna pie-

A. MAŽULIS
kuris 

vėles- vosna išneš pirmąsias dalges: 
kiekvienais metais jos nevie
nodai želia, todėl vienos jų to
liau želti paliekamos, o kitos 
— jau sekančių dienų dalgei 
skiriamos. Pagaliau, kiekvie
nas kaimas seniau turėdavo 
skirtingų teisių pievas: tarp- 
dirvių pievos rėžiais iš seno ir 
pastoviai suskirstytos, kitas 
pievas kiekvienais metais ga
balais ar rėžiais pasiskirsto, 
trečias — burtų keliu kokį va-

Taip taikos ir laisvės metais gražiai išdžiūvęs Lietuvos ūkininko šienas keliaudavo j daržinę.

karą išsitraukia, o labai daž
nai dar lieka pievų, kurias vi
sas kaimas drauge šienauja, ir 
išdžiovintą šieną pasidalina. 
Tačiau sunkiausia būdavo su
sitarti, kai reikėdavo vienam 
kitam ūkininkui per želdomas 
pievas visoki privažiavimai at
plauti. Čia kartais ūkininkai 
nesusitardavo iki gerų išnak
čių, kartais net iki vieversių. 
Veiversiui pragydus, visus gin
čus dėl atsipiovimų baigdavo, 
nes jei kas nenusilenkdavo ge
ram žodžiui, buvo palenkiamas 
viso kaimo sutarimu: per nu
matytas vietas visi ūkininkai 
būriu pravažiuodavo, nors jos 
ir neatpiautos.

Sutarę dienas jau dalgei 
pievon išnešti, sekančią popie
tę kaimas aidėdavo nuolatiniu 
plakimų. Kiekvienas ūkinin
kas plakdavo po keletą dalgių 
savo prieklėtyje. O gerai iš
plakti pievai dalgė nėra juo
kas: daugelis nors kelius me
tus jau buvo pievas piovę, ta
čiau geros dalgės vis nedrįsda
vo plakti ir senuosius prašy
davo. Tokie plakėjai tęplakda- 
vosi tik senas ir niekam tiku
sias dalges, kuriomis papras
tai vien tik žirnius tepiauda- 
vo. šioms jau ašmenų nebeiš- 
lankvsi ir naujų klabačių 
privarysi: jos visos ir taip 
ganos piūklui panašėjo.

Vokietija
• VLIKas numato sušaukti 

vadovaujančių veiksnių kon
ferenciją, kurioje bus aptarta 
visų pozityvių jėgų konsolida
cijos, Lietuvos vadavimo bei 
lietuvybės išlaikymo reikalai.

• Iš Italijos į Vokietiją ato
stogauti atvažiuoja prof. Z. 
Ivinskis. Vokietijoje jis prabus 
liepos ir rugpiūčio mėnesius.

• Vasario 16 d. gimnazijoje 
Diepholze yra 95 mokiniai.

• Perėjusių į vokiečių ūkį 
gyvenimas liūdnas. Daugumo
je visi 
gauti 
tiems, 
lybes.

skursta, negalėdan. i 
darbo. Kiek geriau 
kurie turi savo specia-

Portugalija
• Lankėsi vyskupas V. Briz- 

gys. Jis buvo sustojęs pas sa
leziečius, kur yra du lietuviai 
kunigai. Lisabonoje vysk. 
Brizgys lankėsi užsienio reika
lų ministerijoje ir turėjo pa
sikalbėjimų su žurnalistais ir 
šiaip įtakingais asmenimis. Iš 
Lisabonos, aplankęs Fatimą, 
vysk. Brizgys išvyko į 
dą.

Madri-

jaunas 
baigęs

ne- 
ra-

MAŽŲ SIUNTINĖLIŲ TREMTINL4MS
SIUNTIMAS ČESNAKAS IR SVOGŪNAS

Vokieti- 
valstybė-

drabužių 
nors 

ir produk-

Jau kuris laikas BALF Cen
tro raštinė gauna laiškų, ra
ginančių BALF paruošti ir 
siuntinėti mažus individuali
nius maisto ir aprangos siun
tinėlius tremtiniams 
joj ir kit. Europos 
se.

Mažų maisto ir
siuntinėlių paruošimas, 
siunčiami daiktai 
tai būtų perkami žemiausiomis 
urmo kainomis, BALFui at- 
seitų labai brangiai, nes reik
tų pirkti ne tik specialius pro- 
duktvR, jų įpakavimo medžia
gą, bet taip pat reikėtų sam
dyti tų produktų pakuotojus ir 
siuntinėlių paraušėjus. Tą pi
giai gali atlikti tik organiza- 

pakuoja ir 
ar

Europoje,

periodiniai 
dividentus, 
tremtinių 
patartina

ja, kuri perka, 
siunčia šimtus tūkstančių 
net milijonus siuntinėlių.

Kadangi BALFas yra C. A. 
R. E. narys - dalininkas ir iš 
tos organizacijos 
gauna nemažus 
kurie eina lietuvių 
šalpai
mažus maisto ir kitus siunti
nėlius užsakyti ir siųsti per 
CARE. Kad už tokius siunti
nėlius Amerikos lietuviai gau
tų kreditus, patartina visus 
tokius siuntinėlius užsakyti 
per BALF, siunčiant reikalin
gą pinigų sumą. Per BALF 
galima užsakyti šiuos CARE 
siuntinėlius: Standartinį mais
to paketą už $10.00, Maisto

paketas gyvenantiems Angli
joje — $10.00, Riebalų pake
tas — $4.00, Mėsos paketas— 
$11.50, Biudžetinis maisto pa
ketas — $6 95, Vilnų (mezgi
mo) paketas — $13.00, Vil
nonės medžiagos paketas — 
$11.00, Vilnonių antklodžių 
paketas — $11.00, Paklodžių 
ir rankšluosčių paketas — 
$11.00, Mažų vaikų maisto pa
ketas — $10.00, Kūdikių dra
bužėlių paketas — $11.00. Jei
gu pats siuntėjas norėtų to
kius paketus paruošti ir pa
siųsti. jam atseitų bent pora 
dolerių brangiau. Be to toks 
paketas nebūtų lietuviams 
kredituotas.

Siunčiant CARE siuntinė
lius per BALF padaroma tri
lypė nauda: tiesioginiai sušel
piamas tremtinys, Amerikos 
lietuviai gauna kreditą ir BAL- 
Fas iš CARE gauna daugiau 
dividentų (iki šiol BALF jau 
yra gavęs iš CARE apie $70.- 
000.00 dividentų), kurie nu
kreipiami lietuvių šalpai tose 
valstybėse, kuriose CARE o- 
perųoja.

Norėdami pasiųsti vieną iš 
aukščiau suminėtų siuntinėlių, 
prisiųskite BALFui reikalingą 
pinigų sumą kartu su savo ir 
gavėjo adresu, taip pat nuro
dykite kokį siuntinį sinčiate 
Tokius užsakymus BALF tuo
jau padarys. Už kiekvieną už- 
patarnaus nemokamai
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SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite: 

“DARBININKAS” 
680 Buahviek Avė.. Breoklya 21, N. Y. Tel. GL. 5-^068
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“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. ŠOU 8-2680

Kiekviena šeimininkė pui
kiai žino, kur ir kiek jų varto
ti. Bet aš čia pridėsiu kiek 
daugiau, negu tai ką žino šei
mininkės apie šiuo du auga
lus.

Pirmiausia, galima pastebė
ti, jog Egipto faraonas Cheop
sas savo piramidę (apie 450 
pėdų aukščio), tų laikų dango- 
rėžį, pastatė, statybos darbi
ninkus maitindamas, 
sakyti, vien svogūnais ir duo
na. šiandien, didesnius pasta
tus statant, sunkumams kilno
ti naudojama įvairios mašinos, 
o tais laikais svarbiausia kil
nojamoji mašina buvo žmo
gaus raumenys. O reikėjo kil
noti ne colių, bet pėdų storu
mo akmens plytas. Reiškia, 
svogūnas turi savyje nemaža 
energijos, t. y. maistingų da
lių.

Yra taip pat žinoma, jog 
Rytų kraštų žmonės, o ypač 
Balkanuose, dažnai sulaukia 
šimto ir daugiau metų. Pa
slaptis jų ilgo gyvenimo—kad 
jie kasdien valgo nevarto čes
nako bei svogūno.

česnako ir svogūno tėvynė 
yra Rytų kraštai. Dabar šie 
du augalai yra paplitę visoje 
mūsų žemėje. česnaką ir 
svogūną jau tūkstančiai metų 
žmonės vartoja kaip vaistą, 
norėdami pašalinti . puvimą 
žarnose, valyti kraują, inks
tus, kepenis, šlapumą. Nuosai
kus šių augalų naudojimas 
apsaugoja ir šalina gyslų kal
kėjimą (arterijų sklerozę), 
mažina kraujo spaudimą, sau
goja nuo vėžio. Česnakas ir 
svogūnas teigiamai veikia ast
mą, širdį, reumatą, cukrinę li
gą, tulžies negalavimus. Ser
gant plonųjų ir storųjų žarnų 
kataru, šalina šių ligų antri
nius reiškinius: galvos skaudė
jimą, nuovargį, nervingumą. 
Be to, česnakas naudojamas 
nuo kirmėlių. Turinčiam kir
mėlių duodama kasdien suval
gyti skilteię česnako, arba, iš
virus česnako galvutę, daroma 
iš šio nuoviro klizma, arba 
česnako skiltelė įstatoma išei- < 
namojon žamon.

Didesnis česnako kiekis er
zina inkstus.

Išvirtas piene (šiltas) svo- i 
gūnas geras vaistąs nuo skil- 1 
vių spaudimo bei skaudėjimo. 
Vaikams virtas piene arba

DR. A. GRIGAITIS

vandenyje svogūnas duodamas 
nuo kirmėlių: ryte ir vakare 
po tris valgomus šaukštus. 
Nuoviros tam pačiam tikslui 
naudojamos klizmos formoje. 
Įkandus bitei, vapsai — rei
kia patrinti svogūno sunka. 
Svogūno sunka, su medum ar- 

galima ba su
geras 
gimo, 
niaį).
greitina skaudulio brendimą.

česnakas ir svogūnas ne tik 
lengvina daugelį ligų, bet kar
tu ir ilgina žmogaus gyveni
mą. Prasidėjus kraujo indų 
sklerozei, pradėkite vartoti 
česnaką arba česnaką ir svo-

cukrum išvirta, labai 
vaistas nuo gerklės įde- 
kosulio (svogūnų saldai- 

Svogūno tepalas pa-

gūną ir jūs prailgsinsite savo 
gyvenimą.

Štai svogūno - česnako pa
tiekalo receptas. Lekštėn pri- 
piaust^kite kiek norit svogū
no, įdėkit skiltele česnako ir 
tą viską užpilkite valgomu a- 
liejum. Prie šio valgio labai 
tinka pamidoras (tomeitė) ar
ba mažai raugintas agurkas. 
Šį patiekalą pabarstykite tru
puti druska. Po kelių savaičių 
jūs pajusite savo organizme 
atmainą. Jūsų viduriai pradės 
normaliai virškinti, pagerės a- 
petitas, nurims nervai, atsiras 
miegas. Jums pasikeis ir na
mų aplinka — šeima jums at
rodys linksmesnė, malonesnė, 
jūs pajusite lyg pailsėję, lyg 
pajaunėję, atsiras daugiau e- 
nergijos, ir jūs pasijusite 
tenkintas savo gyvenimu.

pa-

TEGUL ŽEMAIČIŲ
ŽEME LINKSMINASI

Motinos pa
ėjo Kryžiaus kelius, 
didžiules vėliavas. Ar 
juos tie kalneliai, ko- 

kurias statė mūsų

Jau trys amžiai su kaupu, 
kaip žemaičiai pradėjo liepos 
pradžioje su procesijom, mal
dom ir giesmėm traukti toli
mais keliais į Žemaičių Kal
variją. Ten didieji atlaidai, va
dinami Kalvarija. Jie prasidė
davo liepos 1 ir baigdavosi 12, 
bet pati didžioji diena buvo 
pirmą sekmadienį. Šiemet toji 
diena įpuolė liepos 8 d. Ar su
sirinko ten žmonės prie Ste
buklingo Dievo 
veikslo, 
nešdami 
paguodė 
plytelės,
proseneliai.
Visų, kurie ten yra buvę, ku

rie kūdikystėje matė anas že
maičių spūstis, mintys keliau
ja į tenai, į Kalvariją. Ir mes 
įsijungiame į eiseną ir norime 
aplankyti tuos kalnelius su 
koplytėlėmis, išgiedoti senas 
šimtmetines giesmes, giliausia k 
sielos gelme pasiguosti. Juk 
tiek daug prisirinko mumyse 
per tuos kelionių metus.

Išeiname iš didelės bažny
čios ir traukiame dulkėtom, 
kaitriom gatvėm. Ir kiek daug 
praėjo svieto tais keliais.

1639 metais vyskupas Tiš
kevičius įkūrė čia domininko
nų vienuolyną, pats pastatė 
koplytėles kalnuose ir įspkė 
žemaičiams jas lankyti. Ir

•••
plūdo žmonės iš Palangos, 
Kretingos, Skuodo, Žagarės, iš 
tolimiausių vietų su visa baž
nytine iškilme, su vėliavom, 
kurias nešė trys raiteliai, su 
būgnais ir šaudyklėmis. Suėję 
užtvindė visus kalnelius ir 
giedojo, šitose giesmėse ap
raudojo Kristaus kančią, pra
šė siųsti derlių, taiką žemės 
karaliam ir palaimą Žemaičių 
Kunigaikštystei.

Tose giesmėse yra žodžiai: 
“Tegu Žemaičių žemė linksmi
nasi”, nes čia. prie Dievo Mo
tinos kojų, kalneliuose, jie at
ras stiprybės ir paguodos.

Ir šaukia mus tos giesmės, 
šaukia atgalios, ir noris vėl 
keliauti dulkėtais keliais, kad 
galėtume kaip paprastas pili
grimas ten sustoti ir pailsėti 
šventyklos prieangiuose.

A.

Išgirta dalgė
Seniau gera dalgė nusipirkti 

nebuvo lengva: ji tekdavo iš 
viso dalgių vežinfb išsirinkti, o 
kartais ir kelių. Ir visos tos 
dalgės būdavo atvežtos iš Ry
gos, pirktos už gyvus niekus, o 
parduodamos dideliu pinigu. 
Prie tokios dalgių krūvos su
sirinkdavo seniausieji ūkinin
kai ir jas skambindavo, lenk
davo, vieną į kitą brėždavo ir 
visais kitais būdais mėginda
vo. Kiekvienoje apylinkėje ar
ba parapijoje buvo žinomi ge
riausi pjovėjai ir dalgių rinkė
jai. Tokius dalgių žinovus se
niau atsivesdavo ne tik jaunie
ji ūkininkai, bet ir seniai: visi 
norėjo pačią geriausią dalgę 
išsirinkti ir su tokia sveikatos 
per laukus nevaryti. O žydas, 
pasilipęs vežime, tik giria ir 
giria, kad su jo dalgėmis gali
ma piauti rasa ir “šera” 
(kiauliašerys), kad jos nė joki 
burtai nepakeri ir ji pjaunanti 
vienaip ar kitaip peržengta. 
Jie norėdavo jauniems pir
kėjams įpiršti išrankas ir gau
ti gerus pinigus, o neretai ir 
pavykdavo: nusiperka toks
pjovėjas žydo išgirtinę dalgę, 
o ta pasirodo jau senai įtrū
kusi arba visiškai minkšta. 
Todėl vis geriau būdavę ge
ram dalgių žinovui buteliukas 
už rinkimą pastatyti, ne žydo 
pagyra pasikliauti: senuko 
rinkta dalge visada piausi, o 
žydinę — parsinešęs namo ir 
po klėtimi pašiauši, gi pievos 
liks nepjautos.

Naujoji Zelandija

Lietuviai patys pirmieji iš*

ateivių susiorganizavo j savo 
draugiją ir gražiai veikia. Pir
miau dirbę miškuose, jie da
bar persikelia j miestus, kur 
jaunimas lanko mokyklas.

D.

Urugvajus
♦ Lietuvos ministeris Dr. K. 

Graužinis dalyvavo diplomati
nėse iškilmėse Argentinos am
basadoje ir Italijos ambasado
riaus priėmime. Įdomu tai. 
kad tų šalių diplomatiniai san
tykiai su Lietuva oficialiai su
spenduoti. bet jų 
riai
mūsų ministeriu 
ryšius.

am basa do-
Urugvajuje palaiko su 

draugingus

Švedija
• Andrius Skimutis, 

evangelikų kunigas, 
mokslus Švedijoje ir negalėda
mas dirbti tarp lietuvių, Lap- 
landijoje vikarauja.

• Juozas Lingis, mūsų laik
raščio bendradarbis, gyvena 
Stockholme ir aktyviai bend
radarbiauja Švedų Enciklope
dijoje.

Argentina
• Skaudžiųjų birželio įvykių 

minėjimas įvyko birželio 17 d. 
Minėjimas pradėtas pamaldo
mis lietuvių parap. bažnyčioje. 
Po pietų lietuvių salėje. Avell- 
vanedoje, po gen. T. Daukan
to paskaitos meninę programą 
atliko lietuviai skautai, gyvai
siais paveikslais pavaizduoda
mi dabartines Lietuvos kan
čias, ir Lietuvių Tautinis Me
no Ansamblis, vadovaujamas 
A. Kuprevičiaus, davė tautinių 
dainų koncertą.

• Argentinos Lietuvių Jau
nimo Dr-ja birželio 24 d. mi
nėjo savo 20-ties metų gyva
vimo sukaktį. Dr-jos pirminin
kas ir veiklus katalikiškos vi
suomenės darbuotojas Z. Juk
nevičius trumpai nusakė tos 
draugijos nuveiktus darbus, o 
vėliau buvo suvaidinta kome
dija “Augyla nebrendyla”. Ta 
pačia proga su atitinkama pa
skaita buvo paminėta Tėvų 
Diena.

Kanada
• Toronte praeitais metais 

studijavo nemažas būrelis lie
tuvių: inžineriją — 7, teisę — 
2, chemiją— 2, lingvistiką—2. 
fiziką—1, architektūrą — 1, 
meno akademiją lankė — 2, 
konservatori ją—1.

• Birželio ištrėmimų minė
jimas Toronte buvo surengtas 
drauge 
latviais 
spauda 
nėjimui
išspausdinęs 30,000 lapelių, iš 
kurių 22,000 paskleidė To
ronte.

Italija
• Per Vatikano radiją dviem

paskaitėlėm buvo paminėtas 
vysk. Valančiaus 150 metų ju
biliejus. i

su Pabaltijo tautomis: 
ir estais. Toronto 

plačiai paminėjo. Mi- 
rengti komitetas buvo

KVIEČIAME UŽSISAKYTI 
plačiausiai Amerikoje skaitomą laikraštį 

“DARBININKU
Išeina du kartus savaitėje 

DARBININKAS” buria aplink save daug bendradarbių ir 
geriausiai informuotas lietuvių laikraštis.

Metams kaina .................  £5.00
Brooklyne ......................... $3.00
Pusmečiui ........................  $3.00

Užsienyje ........................  $5.50
Susipažinimui siunčiam nemokamai. 
Užsisakyti galima sekančiu adresu:

“DARBININKAS”
Bushvvick Avenue 366 Broadway

Rrookl.VB 31, K. Y. So. Boston 27, Mass.
GIznmore 5-706* SO 8-3680
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ŠUOLIS Į SVETIMĄ DARŽĄ
Emigracinio sukrutimo me

tu literatūrinis gyvenimas bu
vo visiškai sukrikęs: nebebuvo, 
rodos, nei kam rašyti, nei 
kam leisti, nei kam skaityti 
Visi krovėsi lagaminus ir 
skubėjo tremties dienas kitur 
perkelti. Tam sumišime nere
tai atsitiko, kad net autorių 
honorarai atsidūrė leidėjų la
gaminuose, lyg nebereiktų su
sitikti nei kultūros pabarėj, 
nai Juozapato pakalnėj.

Bet štai vėl ant kito kupsto 
prisėdom, vėl gyvenam, vėl 
reikia susitikti, vėl vienas ki
tam į akis žiūrėti, nes litera
tūrinis gyvenimas vėl lyg pra
deda atkusti: atsiranda auto
rių, kurie, prisėsdami tarp 
darbo pasikeitimų, ką nors pa
rašo, ir leidėjų, kurie siūlosi 
išleisti. Ir beveik keista, kad 
leidėjų šiuo metu atrodo lyg 
būtų daugiau, negu žmonių, 
sugebančių ir išgalinčių ką pa
rašyti O tas rodo, kad žmo
nės jau pradeda rasti pinigo 
ir knygai nusipirkti. Taip sa
koma, kad šiandien geresnės 
knygos du-tris tūkstančius esą 
galima per trumpą laiką par
duoti.

Tokio skaičiaus jau pakaktų 
leidyklai vegetuoti, žinoma, 
jeigu ji per metus galėtų pa
leisti bent dešimt knygų, o gal 
ir autorius galėtų pravegetuo- 
ti, jeigu pajėgtų per tą patį 
laiką parašyti dvi tris knygas. 
Tik viena nelaimė, kad ir čia, 
kaip ir visur kitur, kur tik 
dvasia susitinka su pinigu, pi
nigas ją po kojų mina. Ir jis 
toks neišpasakytai jautrus. 
Antai vos Čikagoj suvažiavę 
rašytojai užsiminė apie atlygi
nimą už darbą, “Draugas” 
tuoj pagrasė dideliu nusidėji
mu tiems, kurie, turėdami 
Dievo dovaną, mėgintų nebe
rašyti, o “Vienybė” tokius 
dvasios elgetas pamokė mul
timilijonieriaus Tolstojaus 
propagandiniu atsisakymu No
belio premijos. Kodėl toji pati 
“Vienybė” nenusitvėrė nors' ir 
to paties Reimonto žodžių, ku
riuos senatvėj, gavės 
tą pačią Nobelip 
premiją, pasakė: “Kai tu
rėjau dantis, tai niekas duonos 
nedavė, o kai dantų nebėr.— 
duoną atneša.” Ar ne tas pats 
su mūsiškiais?

Kiek teko žinių susigaudyti, 
gana pajėgūs leidėjai šiandien 
rašytojui temoka už knygą 
tris, keturis ir daugiausia pen
kis šimtus dolerių, bet jeigu 
tik pajėgia, nepasisarmatina 
išspausti ir už porą šimtukų, 
o platintojui duoda 25%, kar
tais net 30%. Vadinasi, už

TAUTOSAKA
Dr. J. Balys buvo parašęs 

didelį darbą apie mūsų žmo
nių tikėjimus į dangaus 
skliautą, kurio nesuspėjo iš
spausdinti ir tpats rankraštis 
liko Lietuvoje, šis darbelis y- 
ra anojo santrauka, nes jam 
laimingu būdu pavyko išsi
vežti tautosakos išrašų iš Lie
tuvos Tautosakos Archyvo 
rinkinių, kurio organizatoriu
mi ir vedėju nuo 1935 m bu
vo šios knygelės autorius.

Paskelbtieji dalykai kiekvie
nam tautosakininkui yra ver
tingi, nes leidžia įžvelgti daug 
senojo mūsų tautos tikėjimo 
likučių. Jie daugiau ar ma
žiau papildo senųjų raštininkų 
apie lietuvių tikėjimą pateik
tas žinias ir leidžia jį šiek tiek 
pilniau praskleisti. Taip pat jie 
įdomūs ir kiekvienam, kuris 
mėgsta lietuvių tautos praeitį 
ir nors kiek ja domisi.

Trumpa santrauka angliš
kai leidžia šiuo darbeliu pasi
naudoti ir svetimtaučiui, kuris 

knygos pardavimą jau pajėgia 
užmokėti apie 1000-2000 dole
rių. Kodėl taip? Mat, parda
vėjas padeda apversti pinigą, 
lodei su juo pinigu ir dalina
masi, o rašytojo rankraštin 
reikia dėti kapitalą, kuris dar 
nežinia kaip apsivers. “Žmo
gau,” — sako leidėjas, — aš 
rizikuoju kapitalu.” O jeigu 
tavo knygos niekas nepirks, o 
jeigu dalis platintojų neatsi- 
skaitys. O kuo rizikuoji, ra
šytojau tu? Niekuo. Išspausdin
tas dalykas nebedings, būsi į- 
trauktas į kultūros istoriją ir 
t.t. ir t.t.

Jeigu kalbam, kad knyga y- 
ra viena iš mūsų kultūrinių 
būtenvbių, kodėl tada jos kū
rėjo atžvilgiu negalima būti

APIE DANGŲ
domisi lietuvių ir kitų jų gimi
naičių mitologija.

Kartu reikia pasidžiaugti, 
jog iš senosios mūsų išeivių 
kartos atsiranda žmonių, kurie 
supranta reikalą savo sunkiai 
uždirbtu pinigu paremti mūsų 
kultūrininkų pastangas. J. J. 
Bachuno žygis yra vienas iš 
pirmųjų ir todėl jam priklauso 
daugelio lietuvių padėka, nes 
be jo skatiko nežinia, kad šie 
tautosakos užrašai būtų išvy
dę pasaulio šviesą (Lietuvių 
Tautosakos Skaitymuose te
buvo jų nuotrupos) Reikia 
tikėtis, jog ir kiti senosios iš
eivijos lietuviai paseks p. J. J. 
Bachuno žingsnį ir prisidės 
prie kitų tautosakos ar groži
nės literatūros leidinių pasiro
dymo.

Dr. Jonas Balys* TAUTO
SAKA APIE DANGŲ. Išleido 
J. J. Bachunas. Sodus. Mich. 
1951, 24 psl. Kaina 60 c.

A. M.

garbingiems ir taip pat dalin
tis pelnu su autorium, kaip 
yra dalinamasi su platintoju. 
Dalinimosi principas ne tik į- 
neštų gražaus solidarumo, bet 
padarytų ir tą, kad vienas ki
tas, kūrybiškai tikrai pajėgus 
rašytojas gaiėtų gal ir išsi
versti rašydamas. Tas mūsų 
kultūrinį aktyvą vistiek didin
tų.

Žinoma, pats nepadoriausias 
dalykas šiandien yra kalbėti 
apie svetimus pinigus. Jeigu 
man kišenėj šiandien yra šim
tas dolerių, kas kam darbo, 
kaip iš jo pasidarysiu tūkstan
tį. Bet šiuo atveju, lietuviškos 
knygos leidime, ar nereikėtų 
autoriaus apiplėšimą įskaityti 
irgi nuodėmėn, jeigu ne ant-

Juozas Mikuckis 

Žvaigždė, kuri jaunystėj mano 
ŽVAIGDE, kuri jaunystėj mano 
Spindėjai man graži, jauna, 
Pakilk ant juodo okeano, 
Užeik svajojimų pilna!

Užeik, ir pamaty si, miela, 
Kaip prislėgė vargai mane, 
Kaip jie sutramdė mano sielą, 
Ir aš visai ne tas, oi ne!

Nušvisk! Tu gęsti tamsumoje, 
Skubiai slepies už debesy ...
O man ranka kažin kas moja —
Gal būt, viltis? ... Bet dar tamsu ...

Ant kelio pavasario mano 
ANT kelio pavasario mano 
Pabiro lapeliai gelsvi, 
Ir gėlės Buvyto, paseno, 
Ir papūtė vėjai laisvi...

Ir atmena man tosios gėlės 
Jaunatvės žydriąsias dienas, 
Kaip saulė šypsodama kėlės 
Ir laimino mano dainas. (

Kodėl gi tos gėlės paseno, 
Pabiro lapeliai gelsvi?
Kelyje pavasario mano 
Kam sugaudė vėjai laisvi...

Sėdžiu pas krosnį pats vienas 
SĖDŽIU pas krosnį pats vienas .., 
Krosnyje žaidžia liepsna... 
Ašara vilgo blaksteinas ... 
Ašara — draugė sena...

Daugel praėjo .jau metą, 
Daugel sapnavos sapną ...
Laimė man rodės Iš reto — 
Nūdien be jos gyvenu ...

Ar aš gyventi nemoku, 
Ar aš perdaugel myliu?. •. 
Gimęs, tur būt, ne dėl juoko 
Dainius dainelių gailių ...

Ašara vilgo blakstienas — 
Ašara — draugė sena...
Sėdžiu pas krosnį pats viena 
Krosnyje žaidžia liepsna...

J. RIMŠA Kerėjimas

gamtinėn (nes tokie žmonės 
paprastai ja ir netiki), tai pa- 
prastojon gamtinėn, tautinėn, 
kultūrinėm Savos kultūros žu
dymo nuodėmėn, savų kultū
rininkų likvidavimo nuodė
mėn.

Suprantu, kad pinigas netu
ri nei sąžinės, nei širdies, tai 
turėtų jos turėti tas, kuris 
pinigo verslui deda kultūros 
markę. Ir nors sakoma, kad 
čia iš knygų leidimo niekas 
turtų nesukrovė, bet kartu y- 
ra ir žinoma*, kad savo reika
lus tuo daug kas gerokai pa
stiprino .tik rodos, nėra buvę, 
kad būtų pastiprinę plačią pir
mąją knygcs priežastį, patį 
rašytoją. Ar tas neįeina į mū
sų kovos programa?

Juk jeigu iš rašytojo reika
laujama daugiau, kad jam 
daugiau duota, tegu būnie tie 
patys reikaalvimai ir leidėjui. 
“Jam pinigas nekaštuoja”, ne
galima čia taikinti. Argi nie
ko pasauly už pinigą branges
nio nebėra? Argi jam teturi 
tarnauti visokiariopa kūryba. 
Apsukim vieną sykį galus į ki
tą pusę: tegu ir pinigas kūry
bai patarnauja, nors žinau, 
kad tie žodžiai nebus išgirsti.: 
Pinigas juk ir ausų neturi

St. Leinys

POETO JUOZO MIKUCKIO 
SUKAKTIS

Šiemet savo amžiaus šešias- 
dešimtės susilaukė rašytojai 
Fausta Kirša ir Juozas švais
tas Balčiūnas. Apie juodviejų 
sukaktį jau buvo rašyta spau
doje. Prie jų reikia pridėti ir 
trečią mūsų raštų vyrą—poe
tą Juozą Mikuckį, pasiekus to 
paties amžiaus.

Juozas Mikuckis, gimęs 1891 
m. rugsėjo 20 d., į poeziją at
ėjo dar prieš pirmąjį karą. Jis 
reiškėsi, kaip nuoširdus poetas 
Ivrikas. kurio eilėraščiams bu
vo būdinga lengva forma ir 
nuotaikingas tonas, Jis yra 
išleidęs keletą savo poezijos 
rinkinių (“Auštant”, “Aušros 
rases”, ‘/Laukuose”. “Dienų 
grandys”). Pastebėtina, kad 
J. Mikuckis, vėliau pakartoda
mas savo eilėraščius, kai ku
riuos jų gražiai patobulino.

Savo lyrinio nusiteikimo 
Juozas Mikuckis nenustojo ir 
paskesniais metais. Tai liudija 
tremtyje jo rašytieji eilėraš
čiai, iš kurių jau susidarytų 
visas rinkinys. Kai kurie iš 
pastarųjų jo posmų yra nu
skambėję itin nuoširdžiai. Ne
veltui jis pats sakosi esąs gi
męs “dainius dainelių gailių”

Juozas Mikuckis yra atvy
kęs į Ameriką ir gyvena Bal- 
timorėje.

Čia duodame keletą jo eilė
raščių. A. V.

A. GALDIKAS P i ū t i sit. JE >' JT-JF- i *■ K-

PASTATYKIME RAŠYT. J. KELMINEI
PAMINKĖ

Liet. Rašytojų Draugijai 
paskelbus spaudoje atsišauki
mą sunkiai sergančiam rašy
tojui Juoz. Kruminui paremti, 
gauta $41 aukų.

Liet. R. Draugija dėkoja 
geros valios tautiečiams, ku
rių aukos jau pasiųstos į Vo
kietiją per Spakenbergo lietu
vių apylinkės valdybą laidotu
vių išlaidoms apmokėti.

Juozas Kruminas, kaip žino
me, š. m. birželio 1 d. mirė. 
Mirė jis netikėtai. Dar gegu
žės 28 d. džiaugėsi gavęs 
Rašytojų Dr-jos pasiųstus pi
nigus, nes jau nebeturėjo kuo 
sumokėti ligoninei. Jautėsi 
dar gerai ir jį atlankiusiam 
Spakenbergo apylinkės pirmi
ninkui Aleksandrui Gešventui 
pareiškė per du mėnesius tu
rįs vilties tiek pasitaisyti, kad 
galėtų baigti apysaką. “Dideli 
vandenys” ir tęsti “šeštojo 
medžio” II dalį (Sidabrinį lie
tų).

Birželio 5 d. velionis buvo 
palaidotas vietinėse Spaken
bergo kapinėse, kurios jau y- 
ra priglaudusios 37 mūsų tau
tiečius. Vokiečių laidotuvių 
biuras pateikė 234 markių są
skaitą, kurios vietinė lietuvių 
apylinkė, sudaryta daugiausia

DAILININKO JONO KIMŠOS 
PARODA

Argentinoje. Buenos Aires 
mieste žymiojoje “Galeria 
Muller” patalpoje buvo atida
ryta dail. Jono Rimšos paro
da. kuri tesėsi nuo gegužės 28 
d. iki birželio 17 d. Pradžioje 
buvo išstatyta 20 paveikslų, 
vėliau papildyta dar keliais 
naujausiais dailininko kūri
niais. Pati paroda darė labai 
gerą įspūdį ir iš visų toje ga
lerijoje esančių parodų buvo 
gausiausiai lankoma. Vietinė 
spauda taip pat palankiai at
siliepė. Parodą gausiai lankė ir 
kolonijos lietuviai. Keli pa
veikslai buvo nupirkti.

Dail. J. Rimša ilgesnį laiką 
gyveno Rolivijoje ir ten va
dovavo meno akademijai. Bo
livijos valdžios buvo apdovano
tas aukščiausiu, civiliam tel
kiamu. “Andii Kondoro” me
daliu. Artimiausioje ateity to
kią pat parodą numato su
rengti Sao Paulo mieste, Bra
zilijoje, ir vėliau kaip Bolivi
jos atstovas, dalyvaus Ispano- 
amerikos dailės parodoje Is
panijoje. į.

iš senelių ir paliegėlių, negali 
apmokėti, nes neturi pinigų. 
Be abejonės, reikia ant poeto 
kapo pastatyti paminklą. Pa
minklas sutarta statyti iš juo
do granito, kuklus, bet kartu 
gražus. Jo pastatymas drauge 
su kapo papuošimu ir jo prie
žiūra per 5 metus atseis 550 
markių (t. y. apie 130 dole
rių).

Liet. Rašytojų Draugija 
kreipėsi į tautiečius, prašyda
ma aukų Juozo Krumino ka
po paminklui. Aukas siųsti 
Lietuvių Rašytojų Dr-jos pir
mininko adresu: B. Babraus- 
kas, 1436 S. 50 avė.. Cicero 
50. III. Aukotojų vardai bus 
paskelbti spaudoje.

Liet. Rašytojų Dr-jos 
Valdyba

NAUJI JURGIO JANKAUS 
ROMANAI

Šiemet išeis bent kelios Jur
gio Jankaus knygos. Chicago
je leidžiamas jo romanas “Pir
masis rūpestis” (jau pataisy
tos korektūros). Vokietijoje 
“Ventos” leidykla renka “Na
mą gerojoj gatvėje.” “Gabi
jos” leidykla Brooklyne irgi 
gavo naują romaną, kuriam 
dar tikro vardo trūksta

Jurgis Jankus šiuo * metu 
serga. Jo sužeista ranka nelei
džia grįžti j fabriko darbą, bet 
leidžia dirbti namuose prie ra
šomojo stalo. Jis dabar tvarko 
“Pušį”, kuri kadaise ėjo “Ži
burių” atkarpoje.

PARODOS NEW YORKE
Šiuo metu New Yorke vyk

sta bent kelios parodos. Wil- 
denstein galerijoje (19 E. 64th 
St.) vyksta garsiųjų 19 šimt. 
prancūzų menininkų Daumier 
ir Delacroix paroda.

Feigl galerijoj (601 Madi- 
son Avė.. N. Y. C.) išstatyta 
Soutine. Kirchner. Feihinger 
ir kitų ekspresionistų kūri
niai.

Brooklyno muziejuje vyksta 
Paryžiaus vaizdų ir asmenybių 
paroda. Degas. Toulouse-Laut- 
ree, Dufy ir Villon kūriniai 
sudaro didesnę šios parodos 
dalį.

KLTTCRINE 
KRONIKA

• Paryžiuje įvyko dail. Vy
tauto Kasiulio paroda, kuri 
buvo uždaryta birželio 23 d. 
Parodoje buvo išstatyta 22 
naujausi dailininko kuriniai ir 
visi parduoti. Paroda susilau
kė gražių kritikos atsiliepimų.

• Dail. Valius padarė muzi
ko Dvaronio antkapio projek
tą. Marmure bus išgraviruo
tas stilizuotas kryžius, kiek to
liau — lyra.

• Dail. J. Pautienių priėmė 
į Illinois Dailininkų Sąjungą.

• Aldona Eretaitė po vieno 
didelio pasisekimo Zuericho 
teatre yra angažuota į Man
heimo teatrą vienam sezonui 
nuo š. m. rugpiūčio 15 d. su 
450 DM alga. Ji yra žinoma 
prof. Juozo Ereto duktė. Zue- 
ric-he baigusi teatro studijas.

• Prof. Juozas Eretas, kuris 
dabar vienoje Bazelio gimna
zijoje dėsto vokiečių kalbą ir 
literatūrą, šveicarų žurnale 
“Zeitschrift fuer Kunstwis- 
senschaft” paskelbė straipsnį 
apie šveicarus architektus, ku
rie savo metu statė Rusijos 
Kremlių ir kitus viešuosius 
pastatus, šie šveicarai yra bu
vę daugiausia iš Tessin kanto
no, vadinasi, itališkos kilmės.

• Prof. A. Maceina baigia 
parengti vokiškai “Misterium 
iniųuitatis”. ši knyga bus iš
leista po “Didžiojo Inkvizito
riaus” vokiškos laidos.

• Dr. Pr. Gaidamavičiaus 
knyga — “Išblokštasis žmo
gus” — jau atspausdinta. Ji 
turi 278 pusi. Išleido “Ven
tos” leidykla Vokietijoje. A- 
pie ją plačiau parašysime ki
tame Kūrybos Priede.

• Pianistas Andrius Kupre
vičius gegužės 27 d. turėjo 
piano koncertą Buenos Aires 
provincijos sostinėje La Plato
je. Buvo išpildyti Bach, Hay- 
den, Liszt ir Skriabin kūri
niai. Didelė “Cine Mayo” te
atro salė buvo pilna rinktinės 
publikos, kuri mūsų tautiečiui 
sukėlė dideles ovacijas.

• Smuikininkė Elena Kup- 
revičiūtė birželio 26 d. “Ode- 
on” teatre davė smuiko kon
certą. Išpildė garsiųjų klasikų 
kūrinių. Buvo susirinkę nema
ža publikos, kuri entuziastiš
kais plojimais palydėjo kiek
vieną lietuvaitės smuikininkės 
su temperamentu išpildytą 
veikalą.

• Paryžiuje šiuo metu vyk
sta didelė ir labai gausiai lan
koma Toulouse - Lautree pa
roda.

• Nauja Jean Paul Sartre 
drama “Velnias ir gerasis 
Dievas” Paryžiuje susilaukė 
didelio pasisekimo, šiame vei
kale Sartre įdomiai išvystė 
jau nebenaują temą: žmogaus 
nesugebėjimą apsispręsti, ar 
klausyti velnio gundymų, ar 
eiti krikščionybės keliais.

• Dirigentas Dimitrei Mitro- 
poulos birželio 30 d. Lewiso 
stadijone New Yorke dirigavo 
Verdi “Manzoni Reųuiem" mi
šias.

• Metropolitan opera lie
pos 3 d. Lewison stadijone pa
statė J. Strausso operetę 
“šikšnosparnis”. Operetės po
puliarumas, garsūs dainininkai 
ir gražus oras sutraukė 1 19,- 
000 klausytojų. •

• L. Tolstojaus duktė Tatja
na Tolstoy parašė knygą apie 
savo tėvo šeimos gyvenimą.

• Jean Cocteau nauji filmų 
planai taiko į Ispaniją. Jis ten 
nori anksčiau išleistos savo 
prozos veikalus — “Juodasis 
vainikas" ir “Žmogus' iš Tan- 
gero” nufilmuoti. Visą filmų 
finansavimą Cocteau pasiėmė 
pats.

• Francois Mauriaco drama 
“Ugnis ant žemės” viename 
Saaro krašto Heberteto teat
re ėjo 175 kartu Ji yra išver
sta į 17 kalbų, šiuo metu jo vie
tą tame teatre užėmė Gab
riele Marcelo drama “Roma 
nebėra daugiau Roma”.

• Ilse VVerner, garsi vokiečių 
filmų artistė, vaidina naujame 
filme “Mutter sein dagegen 
sehr” svarbiausią rolę. Reži
suoja Viktor Tourjanski.
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ CLEVELAND, OHIO B A Y O N N E, N. J.

• Pranas Dailidė, buv. Lie
tuvos ministeris Rygoje, da
bar pakviestas dirbti Syra- 
cuse, N. Y. universitete, birže
lio trėmimų minėjimo dieno
mis kalbėjo per radiją ir vie
šame susirinkime. Diplomatas 
ir buvęs bolševikų trėmimų 
auka, kalbėtojas ypatingai ry
škiai ir įtikinamai mokėjo nu
šviesti Pabaltijo kraštų trage
diją ir apeliavo į Amerikos vi
suomenę užsistoti už genocido 
aukas. Šusirinkime dalyvavo 
apie 400 žmonių, kurių dides
nė pusė žymesnieji Syracuse 
amerikiečiai.

Kun. J. Halaburda, buvęs 
šv. Jurgio parapijos klebonas, 
iš St. Petersburg, Fla., buvo 
atvykęs į Clevelandą ir porą 
savaičių viešėjo pas savo gimi
nes bei pažįstamus parapijie
čius.

M. Cicėnienė, naujos para
pijos kruopšti veikėja, pasku
tiniu laiku sirguliuoja Gydosi 
namuose.

Sąjungietė Ieva Kavaliaus
kienė trejetai savaičių išvyko 
atostogų į Califomiją pas sa
vo dukras.

Inž. Vladas Čyvas, prieš po
rą metų atvykęs iš tremties, 
yra vienas darbščiausių orga
nizatorių. šalia savo tiesiogi
nio darbo suranda laiko su 
savo nauja mašina aplankyti 
apylinkės kolonijas.

Kun. A Spurgis, tremtinis, 
šv. Juozapo parapijos Strong- 
ville, Ohio, inkaras, kiekviena 
proga nepamiršta paremti 
mūsų kolonijos pramogas.

Juozas Sadauskas, žymus 
vietos liet, veikėjas, šiuo me
tu daug darbo turi auginda
mas jurginus, už kuriuos kas
met gėlių parodoje gauna do
vanų ir naujų užsakymų.

Jonas Rimašauskas, genoci
do parodos iniciatorius ir or
ganizatorius, buvo persidirbęs 
nuo ko sveikata gerokai su- 
silnėjo, bet dabar jau trupu
ti taisosi.

DETROIT, MICH.
Lietuvių Organizacijų Centras 
gražiai koordinuoja visų sro
vių lietuviškų organizacijų 
darbą bendriems lietuviškiems 
parengimams, kaip Vasario 
16, Birželio dienų minėjimai ir 
kt.
Centras paaukavo 50 dol. In- 
temational Institute lietuviš
kojo lango įrengimui.

L.O.C. posėdyje,. įvykusiame 
birželio 30 d. nutarta organi
zuotai dalyvauti Detroito mie
sto 250 metų sukaktuvių pa
rade, kuris ruošiamas liepos 
28 d., šeštadienį, ir kuriame 
dalyvaus visų tautų grupės. 
Iškilmėse dalyvaus ir prezid. 
Trumanas.

Smulkias informacijas apie 
pasirengimą paradui ir jo pra
vedamą duos lietuviško radijo 
valandos. Prašoma jų klausy
tis.

Lietuvių Radijo programa
“Lithuanian Melodies” veda 

Ralph Valatka iš WPAG Ann 
Arbor, Mich. stoties, sekma
dieniais nuo 3,00 iki 3,30 vai. 
p. p. R. Valatka gimęs ir už
augęs JAV labai gražiai kalba 
lietuviškai, yra veiklus dauge
lio katalikiškų organizacijų 
narys, spaudos platintojas, ka
talikiškų apdraudos draugijų 
agentas ir labai mėgiamas kal
bėtojas per radiją.

LRK Federacijos
4 skyrius rugsėjo 2 d. Libertv 
Parke rengia LIETUVIU DIE
NĄ. Visas dienos pelnas ski
riamas L. Vyčių 102 kuopos 
naujo namo įsigijimo fondui. 
Tuo reikalu yra platinami bi
lietai. Visi yra prašomi pa
remti gražų tikslą ir įsigyti 5 
bilietus už 1 dol.

Detroito 76 BALF sky
rius, vienas iš veikliausių, šiais 
metais suverbavo 90 nau jų na
rių, kurie visi užsimokėjo na
rio mokesčius.

Koresp.

HARR1SON-KEARNY, N. Y.

Gegužinė - piknikas
Sopulingosios Dievo Motinos 

parapijos ruošiamas Lind- 
bergh Park, North Haledon. 
N. J., įvyks liepos (July) 15 
d., sekmadienį.

.Muzikinę programos dalį 
išpildys parapijos choras va
dovaujamas Alg. Kačanausko. 
Pelnas skiriamas naujos baž
nyčios fondui.

Gros visiems gerai žinomas 
Greg Smith orkestras.

Klebonas kun. L. VoiIškaus
kas, kun. D. Pocius ir geguži
nės rengimo komiteto pirm. 
H. Jankauskienė. komiteto 
vardu, maloniai kviečia visus 
j pikniką atsilankyti. (10) (13) 
.ėneotikmė

Amerikos Lietuvių Tarybos 
rinkliava birželio 17 d. Tautos 
Fondui davė 488.1V dolerių pa
jamų.

šv. Jurgio parapija Šventų
jų Metų atlaidams pelnyti lie
pos 1 d. septyniais autobusais 
ir privačiomis mašinomis lan
kė Clevelando vyskupo nusta
tytas keturias bažnyčias.

Naujosios parapijos staty
tojams savo pikniką rengiant 
liepas 4 d., pačios parapijos 
piknikas iš liepos 8 d. nukelia
mas vėlesniam laikui.

Moksleiviai ateitinnkai iš sa
vo stovyklos grįžo patenkinti 
ir kupini geriausių įspūdžių. 
Kai kurie dar pasiliko pasisve
čiuoti Chicagoje pas savo gi
mines, artimuosius ir pažįsta
mus.

Austrijoj Alpių kalnuose 
(Europoje) vykstančioje sep
tintojoje pasaulinėje skautų 
stovykloje dalyvaus ir lietuvių 
skautų dvi skiltys, sudarytos 
iš Diepholzo lietuvių gimnazi
jos skautų. Jiems paremti Cle
velando lietuvių visuomenė 
skaut. V. Kizlaičio iniciatyva 
suaukojo 121 dol.

Į skautų stovyklą prie Chi
cagos birželio 30 d. išvyko 
septyni skautai. Jiems linkėti
na ne tik gero oro, bet ir ge
riausios nuotaikos. Grįš liepos 
15 d.

Mirė: birželio 15 d. Antani
na Šumakarienė ir birželio 17 
d. Karolis Žegunis. Abu palai
doti Kalvarijos kapuose.

Dainos choro piknikas, įvy
kęs liepos 1 d. J. Chapienės 
(Čepienės) rezidencijoje, pali
ko nekokių atgarsių: prieita i- 
ki muštynių ir t.L

Išvykus vikarui kun. V. Ka- 
ralevičiui atostogų, liepos mė
nesį Bavonnės parapijoje dar
buosis kun. Mažukna.

Krikštai .vestuvės, mirimai
Praeitą savaitę parapijos 

bažnyčioje buvo pakrikštyta 
Joan Mary Gregstas. kurios 
krikšto tėvais buvo Petras ir 
Marijona Mockai, ir Debora, 
Ona Gudaitis, kurios krikšto 
tėvais buvo Juozas Gudaitis ir 
G. Koder.

Moterystės sakramentą pri
ėmė Helda Pilkin ir Rocco 
Carlusi. Liepos 5 d. įvyko Jo
no Galinaičio laidotuvės. Ge
dulingas mišias laikė klebonas 
ir du svečiai kunigai. Palaido
tas Staten Island kapinėse.

P. K.

Dainų šventė
Liepos 1 d. parapijos sode

lyje įvyko “Dainų šventė” ir 
piknikas. Dalyvavo Bavonnės, 
Harrisono, Elizabeth, Newar- 
ko ir Patersono lietuvių para
pijų chorai, sudarydami 160 
asmenų, Kiekvienas choras 
sudainavo po tris dainas atski
rai, o po to, vadovaujant J. 
Žilevičiui, 4 dainas visi kartu. 
Parapijos klebonas kun. M. G. 
Kemežis kalbėjo apie reikalą 
skleisti lietuvišką dainą, o J. 
Žilevičius apie šios dainų šven
tės tikslą. Pikniko programos 
vedėju buvo kun. V. Karalevi- 
čius.

Tame pačiame sodelyje lie
pos 22 d. parapijos veteranai 
rengia kitą pikniką.

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho Kennyvvoode par
ke rengti Lietuvių Dieną tę
siama ir šiais metais. Lietuvių 
Diena įvyks liepos 20 d. 
(penktadienį). Rengimo komi
tetas jau baigia visus paruo
šiamuosius darbus. Numatytos 
svarbių asmenų (lietuvių ir a- 
merikiečių) kalbos ir graži lie
tuviška programa. Ta proga 
loterijon leidžiamas ir naujas 
Packard automobilis. Rengimo 
komitetas pažadėjo didelę dalį 
gautojo pelno paskirti lietuvių 
kultūriniams reikalams. Lie
tuvių visuomenė į tai atsi
žvelgdama turėtų lietuvių die
noje kuo gausiau dalyvauti.

Radijo vaidinimas
Praėjusį sekmadienį Liet. 

Katalikų Radijo pusvalandis, 
vadovaujamas Lietuvos 
Vyčių, transliavo Detroito ra
dijo pusvalandžio dramos bū
relio suvaidintą radijo vaidini
mą “Miškas ūžia, verkia, gau
džia”. Daugeliui radijo pusva
landžio klausytoji} šis vaidini
mas buvo labai graži ir didelė 
staigmena. Gausiuose laiškuo
se klausytojai rašo, jog net 
apsiverkė prisiminę taip skau
džią lietuvių tautos nelaimę. 
Ta pačia proga tenka pastebė
ti, jog šios radijo programos 
klauso ir svetimtaučiai, kurie 
gėris gražiomis lietuviškomis 
dainomis ir muzika.

J. Virpša

Metinis bazaras
Šv. Kazimiero lietuvių para

pija South Side jau keli me
tai yra įsteigusi mokyklos pra
plėtimo fondą. - Fondo tikslas 
praplėsti gerokai ankštą šv. 
Kazimiero parapijos gimnazi
ją. Aukos renkamos įvairiu 
būdu ir parapijiečiai jau ne
kantriai laukia pradedant dar
bo. Tam tikslui šiemet, kaip 
ir pernai rengiamas didelis ba
zaras. Jis įvyks rugpiūčio 6- 
11 d.d. šv. Kazimiero gimnazi
jos kieme. Bazare bus labai į- 
domi ir plati programa. Ta 
proga loterijon leidžiamas 
naujas 1951 m. “Buick” fir
mos automobilis. Laimėjimo 
bilietai jau platinami ir juos 
galima gauti po pusę dolerio 
už vieną pas visus komiteto 
narius ir kitus platintojus. Vi
si lietuviai prašomi bazare 
gausiai dalyvauti ir tuo pa
remti lietuviškos švietimo į- 
staigos veiklą.

Skaudi nelaimė
South Sido lietuvių šv. Ka

zimiero parapijos vargoninin
ką ir, choro dirigentą Bazį 
praėjusią savaitę ištiko nelai
mė — užvažiavęs automobilis 
jį sunkiai sužeidė. Sužeistasis 
patalpintas šv. Pranciškaus li
goninėje. Didžiulis būrys ligo
nio draugų ir bičiulių ji skau
džioje nelaimėje užjaučia ir 
linki kuo greičiau pasveikti.

ALT pikniko nebus
Šiais metais Pittsburgho 

Lietuvių Taryba buvo numa
čiusi suruošti du piknikus, ku
rių pelnas buvo numatytas pa
skirti Lietuvos laisvinimo 
dui. Pirmajam piknikui 
blogo oro nepakankamai
rai pavykus, didelis dėmesys 
buvo nukreiptas į antrąjį pik
niką. Tačiau dėl nevisai tiks-

• Vinco Ramono knyga
“Dulkės raudonam saulėlydy
je”, kurios ištraukos spausdi
namos “Darbininke”, ir kuri 
ką tiktai pasirodė knygų rin
koje, turi didelį pasisekimą.

• Dainų šventėje, rengiamo
je Chicagos Vargonininkų Są
jungos ir Lietuvos Vyčių se- 

'niorų kuopos 8 liepos, dalyva
vo 11 chorų, Lietuvos Vyčių 
choras, Dainavos ansamblis ir 
Alice Stephens Singers. One- 
ros solistas Brazis taipgi da
lyvauja programoje.

• Kompoz. VI. Jakubėna.s 
parašė naują dainą “Spindulė
lis vakarų”, žodžiai amerikie
tės lietuvės poetės Marijos 
Sirrts. O pagal liaudies dainą 
“Oi, mergytė” — kompozito
rius neseniai baigė rašyti kan
tatą. Šis kūrinys parašytas

; Dainavos ansambliui ir numa- 
. tomas atlikti per didįjį ansam

blio koncertą spalio mėnesį.
• Lietuvis Marcukaitis da

lyvauja lėktuvų modelių ga
mintojų konkurse liepos 8 d. 
Glenvievv Navai aerodrome.
Konkurse dalyvauja keletas liai žnomų priežasčių. Taryba 
šimtų gamintojų. Pažymėtina, 
kad vieną Marcukaičio lėktuvo 
modelį per parodymus Grant 
parke nufotografavo Chicago 
Tribūne ir įdėjo į biržei. 27 d. 
numerį.

• Bronė
wood, m., 
susirinkime 
pie lietuvių 
gentė nusivežė parodyti daug 
lietuvių audimo pavyzdžių, ku
riais gildos narės labai domė
josi. -

4

<

3

Jameikienė Home-
Weavers Guild 

turėjo paskaitą a- 
audinius. Prele-

KENNEBUNK PORT, ME.

Birželio pabaigoje, prasidė
jus vasaros sezonui, labai pa
gyvėja šis tylus jūros pakraš
tys. Suvažiavę atostogauti 
žmonės, pripildo Kennebunk 
Porto miestelį, pajūrį ir pušy
nus.

Vasaros metu ir Tėvų Pran
ciškonų pastogėje daugiau gy
vumo. Pasislėpti nuo karščių 
čia kasmet suvažiuoja nema
žai lietuvių. Šią vasarą ypa
tingai daug svečių atostogauja 
vienuolyno patalpose. Be to, 
liepos 1 d. atidartya lietuvių 
berniukų vasaros stovykla, 
kurioje ilsisi bei auklėjasi 60 
vaikų, atsiųstų iš įvairių A- 
merikos vietovių.

Bet didysis scvečiu antDlū- 
dis dar prieš akis. Rugpiūčio

fon- 
dėl 
Re-

antrąjį pikniką atšaukė ir jis 
neįvyks.

Ir vėl du piknikai
Liepos 1 d. šv. Antano pa

rapija ir liepos 4 d. šv. Pran
ciškaus seserys suruošė pikni
kus. kurie sutraukė nemažus 
būrius lietuviškosios visuome
nės, kuri tokiomis progomis 
mielai susirenka pabendrauti.

Artėja Lietuvių Diena
Pernai pradėtoji graži tra

dicija viename iš didžiausių

Birželio 30 
šv. Petro

15 d. didelį 
Vyčiai.

^g^>g>,£>g^g'^g^g^>g>^g^g>^g>^g^g^g^s>g^g^i^g^g'»
S Telefonai: EV 7-7411
f* KLEEN KOL COAL CO. (

| LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. <
J Angly*, Coke ir Aliejų* j
X 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. J
7 Gyvenimo vieta J
A 65-43 Grand Avė. Maspeth, N. Y. <

Tel. TWining 4-8087 į

| KLAUSYKIT RADIJO! !
/ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENJ II VALANDĄ RYTO

DAYTON. OHIO
Dayton, Ohio.— Vyčių kuo

pos liepos mėn. susirinkime 
nutarta imtis iniciatyvos 1952 
m. visuotiną vyčių seimą su
rengti Daytone. Vyčiu seimas 
Daytone yra buvęs 1937 m.

— Birželio mėn. liūdnųjų į- 
vykių sukakties proga parink
ta ALT aukų. Kolonijos na
riai galėjo būti truputį duos- 
nesni.

— Piknikų sezonas pradėtas 
parapijos pikniku, 
d. pikniką turėjo 
draugija, gi liepos 
pikniką rengia L.

— L. Vyčių kuopa iš savo 
kasos Centrui paskyrė 25 do
lerius, o apskričio vėliavos į- 
įsigijimui 40 dol.

— Vyčių spaudos kioske 
gauta naujų ir įdomių knygų: 
Dulkės raudonam saulėleidy. 
Naktis viršum širdies. Lapės 
pasaka. Proza, Partizanai už 
geležinės uždangos ir eilė kitų. 
Spaud. kioskas veikia kiekvie
ną pirmadienį nuo 8 vai. iki 
10 vai. vakare. Be to, patarti
na visiems įsigyti “Lietuvių 
kalbos vadovas”. Spaudos 
kioskas yra prisiglaudęs para
pijos svetainėje. L. V.

SAN FRANCISCO, CALIF.
Francisco, Calif., turi 

Golden Gate parką, ku
kąs sekmadienis ir 

groja puikus 
or-

MIELAI KVIEČIAME PRALEISTI ATOSTOGAS KALNIOSE

BUTAUSKU CKYJE, kurio apylinkės labai gražios, kalnų oras nepaprastai 
- sveikas? Jūs čia rasite tikrą poilsį ir džiaugsmą.

Erdvūs, su visais patogumais kambariai, labai skanūs ir įvairūs valgiai, 
pagaminti iš savo ūkio produktų: pieno, kiaušinių, daržovių, vaisių etc.

Kas mėgsta žaidimus ir pramogas, čia ras Ping-Pong, Badminton, 
Television.

Butausku ūkis 5 minutės nuo Torrington. Conn., miestelio.
Čia priimam vasaroto tai: birželio, liepos, rugpiūčio, rugsėjo mėnesiais. 
Vietos užsakomos iš anksto savaitei iki šeštadienio 12 vai. po pietų. 
KAINA priienama ir pigi: asmeniui 28 dol. už savaite.
Iki malonaus pasimatymo BUTAUSKU CKYJE, kurio adresas:

MRS. R. B U T A N
RFD 1, Mountain Rd. Torrington, Conn.

Telef. Torrington 9853

San
puikų 
riame 
šventadienis
Ralph Murray vedamas

• kestras. Parko komisijonieriai 
leidžia Murray padėti įvai
rioms tūtoms švęsti savo isto
rines dienas. Pav., vokiečiai 
praeitą vasario mėn. turėjo 
Bach dieną. Lenkai kas metai 
švenčia savo konstitucijos 
ną, gegužės 3. Airiai kas 
tai švenčia Robert Emmet 
ną. Hawaiiečiai, holandai,
gai, norvegai ir kiti švenčia 
savo nepriklausomybės dienas. 
Tik lietuviai čia dar nepasiro
dė. Gaila.

die- 
me- 
die- 
bel-

Julius Švitra

Marianapolis, Conn
PRIĖMĖ Į UNIVERSITETĄ
Tėvų Marijonų kolegiją Ma- 

rianapolyje šiemet baigė ke- 
lioliką jaunuolių. Sąrašuose 
randame ir lietuvių, kurie jau 
yra priimti į kitas aukštesnią
sias mokyklas— į universite
tus: Anthony J. Gražulis pri
imtas į Marian Hills Semina- 
ry, Henry G. Krikščiūnas į 
University of Connecticut.

WORCESTER, MASS.

Baigiame mokslo metus
Birželio 24 d. Aušros Vartų 

parapijos vaikučiai savo mok
slo metų pabaigą pažymėjo 
vaidinimo vakaru.

Pradžioje pasakė kalbą kun. 
kleb. K. Vasys. Jis padėkojo 
visiems, kurie metų laike kuo 
nors prisidėjo prie vaikučių 
mokymo ir auklėjimo. Be to, 
kun. klebonas ragino vaikų tė
vus, savo vaikus pratinti lie
tuviškai kalbėti.

Vakaro programą sudarė 
pasveikinimo šokis, kepuraičių 
paroda (komiška), juokdarių 
sportas ir vaidinimas “Jonu
kas ir Gretutė”. Vaidinimas 
buvo tik rėmai, kuriuose ma
tėme tautinių šokių, girdėjo
me muzikos, dainavimo ir de
klamacijų.

Visą programą išpildė vai
kučiai .tiek čia gimę ir augę, 
tiek naujakuriai. Viskas atlik
ta lietuviškai.

Atsilankiusiųjų buvo pilna 
salė. Vakaru visi buvo paten
kinti. Visą programą paruošė 
seselės vienuolės (Nukryžiuo
tojo Jėzaus).

Kraujo auka.
Gauta žinia, kad Korėjos 

kare sužeistas lietuvis J. Sta- 
ričenka, Worcesterio gyvento
jas. Tai pirmas iš visų Wor- 
cesterio mieste gyvenančių 
tremtinių sužeistas Korėjos 
karo fronte. Smulkesnių žinių 
apie sužeidimą dar negauta.

Sužeistojo tėvai ir brolis 
1941 metais iš Lietuvos bolše
vikų ištremti į Rusiją. Vokie
tijoje būdamas, J. Staričenka 
tarnavo US darbo kuopose. Į 
šį kraštą jis atvyko 1949 metų 
rugsėjo mėn., o į kariuomene 
pašauktas pereitų metų rugsė
jo 29 d.

Mokomės lietuviškai
Aušros Vartų parapi.jo.je 

naujakurių apsigyveno, paly
ginti. nedaug, šiais mokslo 
metais lietuvių kalbos ir tiky
bos lietuviškai mokėsi 16 mo
kinių: 9 mokiniai ėjo pradžios 
mokyklos kursą, 7 — viduri
nės mokyklos kursą. Reikia 
pasakyti, kad visi mokyklinio 
amžiaus tremtinių vaikai 
(Aušros Vartų parapijoj) lan
kė per ištisus metus lietuvių 
kalbos ir tikybos pamokas.

J. M.

LINKSMOS PLOKŠTELES
REKORDAI

Naujai pagamintos pirma karta 
išleistos lietuviu kalba juoku plok
štelės — rekordai. Čia rasit juokų, 
juokelių — ne linksta keliai. Jeigu 
Tamsta nesijuoktum jų klausyda
mas, reiktų eiti pasitarti pas savo 
daktarų. Kaina tik 1 dol.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 668, Newark, N. J.

12 d. vienuolyno parke įvyks
ta piknikas, kasemt sutraukiąs 
tūkstančius lietuvių. Ir šią va
sarą lietuviškose koloniiose 
ruošiamasi keliauti 'į šią iškil
mę. A.
r

Kas ka veikia 
Cicero, III.

Bernardas Babrauskas, A- 
merikos Lietuvių Rašytoju S- 
gos pirmininkas gyvena Cice
ro. Jo kultūrinė veikla ir raš
tai periodinėje spaudoje labai 
daug padėjo sukelti tą susido
mėjimą lietuvišku spausdintu 
žodžiu, kuriuo šiuo metu Chi- 
caga tikrai gali pasidžiaugti.

Antanas Klimas (tremtinys 
iš Jėzno), turįs Pennsylvania 
universiteto “master degree” 
laikinai atvyko į Cicero. Da
bar baigia ruošti disertaciją 
daktaro laipsniui gauti A. Kli
mas (vienas iš daugelio) pike
tavo bolševikišką taikos “kon
gresą” Chicagoje su plakatu 
“Kodėl Stalinas turi būti bau
džiamas už žmogžudystę.” 
Bravo Klimui. Daugiau tokių.

Petras Maldeikis, Lietuvoje 
buvęs mokytojų seminarijos 
direktorius Ir aklųjų Instituto 
vedėjas, tik ką atvykęs į Cice
ro visiškai atsidavė lietuviš
kam darbui. Jis yra L. T. Ben
druomenės vice-pirmininkas.

Julius šakelė

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kal
bos. ~

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadway Sout Boston 27, Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449

LietuviŲ Radijo Draugijos

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

BESTADIENIAIS 2 VAL. POPIET.

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir t.t. Vestuvės,
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

WWRL 1600 kc

495 GRAND

J. P. GINKUS 
Direktorius

in *51

STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JUZA VITAS V. UBAREVICTTS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

BROOKLYN 11, N. Y.

J
9-ti Metai Kai Visi Klauso—^

i
"Lietuvos Atsiminimu"

RADIJO VALANDŲ

J
■

1264 White St, Hillside, N. J. į

i, 4:45 - 5:30 p.

WEVD—1330 kil. 5000

JOK. J. STUKAS, Dir.

Tel. WAverly 6-3325 i
SAVI, PAS SAVUOSIUS! i



Liepos 10,1951 OiKBlNiNKAS

SPORTAS
Žymusis Hawaii salos plau

kikas Konno, 18 metų, pasta
tė naują Amerikos rekordą 
nuplaukdamas 800 metrų lais
vu stiliumi per 9:37.7. Tuo jis 
amerikiečių rekordą pagerino 
18 sekundžių. Pasaulio rekor
das priklauso žymiam japonui 
H. Furuhashi, kurio laikas y- 
ra 9:35,5.

A.I.K. Stockholm birželio 23 
d. nugalėjo Chicago National 
League rinktinę rezultatu 7:0. 
Tai buvo 5-tas švedų laimėji
mas šiame kontinente.

Jugoslavijos futbolo rinkti
nė tarpvalstybinėse rungtynė
se, kurios įvyko Belgrade, nu
galėjo Šveicariją rezultatu 
7:3.

Eintracht S. C. laimėjo Nevv 
York’o valstybės pokalą,

ĮVAIR S SKELBIMAI DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI
Vadovėlis ateitininkamsmu. Iš 16 susitikimų anglai 

laimėjo 8, vienas susitikimas 
baigėsi lygiomis, gi likusius 7j 
kartus laimėjimą parsivežė a- 
merikiečiai. Sporto mėgėjai 
nustebo rezultatu, kuris buvo 
9:4. Tačiau čia reikia pastebė-; 
ti, kad šitose varžybose tik' 
pirmosios ve tos turi reikšmės DYKAI IŠBANDYMAS 
galutinam rezultatui. Antrą 
susitikimą laimėjo amerikie
čiai. Šį kartą jų priešininku 
buvo jungt. Belfasto Queens 
universiteto ir Dublino kolegi- 
gijos komanda. Rezultatas 
83:42.

Viso pasaulio sporto mėgė
jų akys nukrypo 
kur šiomis 
Anglijos 
Šis Wimbledon turnyras 
skaitomas vienu žymiausių

Prof. A. Maceina jau baigia 
ruošti vadovėlį ateitininkiška- 
jam jaunimui. Ten bus trum
pa; sutraukta ir ideologija ir 
kiti organizaciniai reikalai.

j Stephen Bredesjr. j ADVOKATAS
I

i
L

į Angliją,' 
dienomis vyksta 

teniso pirmenybės. ■ 
yra j 
vi-

REUMATIšKU SKAUSMŲ: 
ARTHRITIS

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusiu su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl ne
pabandyti juos ŠIANDIEN mūsų iš. 
laidomis? Vartojamos tūkstančių 
virš 25 metų.
Dykai skaitytojams šio laikraščio
Mes kviečiame jus pabandyti juos 

be mokesčio. Leiskite atsiųsti jums 
siuntinį 24 Tabletes Dykai. Jei ne
pilnai būsite patenkintas gaunama į 
pagalba, grąžinkite likusią dalį ir 

už tai nebūsite mums skolingas. | 
Bandymas nekainuos jums nei vie
no cento. NESIŲSKIT PINIGU- 
Tik atsiųskite savo vardą ir adre
są greitai :

ROSSE PRODUCTS CO.,
Dept X-3

2708 Farvvell Avė., Chicago 45, I1L

,A'AW.W.,AV.,AVAVAV.V.

Į i Telefonai;
'[ Ofiso Tel. Namų Tel.
J; WO 2-M9? NE 9-
VYSVAV>Y.VAV»W>Y>WWA

ADVOKATAS
Real Estate & Insurance

Res. 37 Oriole Street

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL LVfrgreen 7-9394

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

WEST RONBURY, MASS. 
Tel. PA—7-1233-W

15 Fark Kow, New Yo

ITeL EVergreen 7-4335

jTeL STTagg 2-5043

New Yorke
t
I

Bostone
*

Stephen Aromiskisj
(Armakauskas) 

Graborius—Baisamuotojas 

Modemiška Koplyčia 
423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

S. Barasevičius ir Sūnus
FUNERAL HOME

254 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
J Aido tuvių Direktorių*

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dynai. 
TeL SOuth Boston 3 3596

AVenue 2-2484

I

ALLIANCE HALL

Telefonas: EVergreen 4-8934

Tel. Ev'ergreen 4-9352
4-2442

195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVES ADVOKATAS
85 - 03 VV AREHAM PL 

JAMAICA, N. Y.
TeL JAruaica 3-7722

CHARLES SPORTSWEAR
Sav. K. Krasnakevičius, 

515 Washington St,
Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo.
TeL HA 6-9839

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotrudų Direktorius 
Notary Public

C A T E R E R S
Parties - W e d d i n g s

M E E T I N G

i
i

••
i

Automatic Laundrv
J 

Namie skalbti neapsimoka. 
Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

!
i

i 
i

660 Grand Štreet, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius—Baisamuotojas

* i•> 
r

CASPER
FUNERAL HČME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston,

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Baisamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

TeL SO 3-1437
SOuth Boston 8.3966 J

o 
VYTAUTAS YAKAVONIS

FUNERAL HOME

Shirley Fry, iš Akron, Ohio, kovoja pusfinalyje prieš Win- 
bledon (Anglija) dėl lauko teniso meisterio titulo JAV.

šame pasaulyje, šiais metais Ž 
suvažiavo ypatingai geros jė- * 
rus ir tikimasi įtemptų kovų, ų, 
Oficialiuoju turnyro favoritu X- 
vyrų tarpe skaitomas austra-įl 
lietis F. Sedgman, gi neoficia
liai buvo galvojama, kad če
kas J. Drobny laimės šio tur
nyro nugalėtojo vardą. Tačiau 
šis tremtinis jau antrame ra
te iškrito. Moterų tarpe ran
dame praeitų metų laimėtoją 
L. Brough, kuri ir šiais metais 
skaitoma favoritu. Kas tačiau 
taps tikraisiais turnyro nugalė
tojais, parodys tik pati turny
ro pabaiga, nes jau dabar įvy
ko nemažai netikėtumų. P. V*

nalinese rungtynėse nugalėda
ma Paterson-Dover vienuolikę 
T2.

Šiuo metu Meksikoj besilan
kąs VfB Stuttgart pralaimėjo 
antras rungtynes. Priešininku 
buvo Meksikos pokalo nugalė
tojas Atlante, kuriems vokie
čiai turėjo nusileisti rezultatu 
4:0. Rungtynes stebėjo apie 
50.000 žiūrovų.

Jungtinė žymiųjų Amerikos 
universitetų Harvard-Yale len- 
gvaatletų komanda šiuo metu 
vieši D. Britanijoje Tradicinis 
susitikimas su jungtine Ox- 
ford - Cambridge komanda 
baigėsi paskutiniųjų laimėji-

z
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PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Communion Breakfasts
Banąuets 

HALL

i
231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

I !
ros ir tikimasi įtemptų kovų.' * Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.

~ Importuoti Lonjahai - Užkandžiai - Televizija -> Muaiba - Sportą* 
A
+ 502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

IT ’•{-i-l-f-ITU I-i-i l I i i < 44 14*114-14"I 4I I< **<■*> H I I i

ALAVIJA
Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva 
skauda nuo netiku-

maisto arba jautiesi pra
rūgęs, apsunkintas. Paimk 
Alavijos grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje ir 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2,50. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

Tel. Vlrginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

- $150 —
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

I

Įvairus skelbimai
PARDUODAMI NAMAI

<5

**<*•<

741 NO. MAIN STREET 
Brockton, Mana.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Baisamuotojas
Patarnavimas diena ir naktį. 
Koplyčia šermenim* dykai 
Tel. BROCKTON 8-1580

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADVVAY 
South Boston, MtJS.

D. A. ZaletakM, F. E. Zaletaka* 
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

ZUPP’S BAR

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS

į

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federa’itis štato 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipala'ms Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už Nevv Yorko miesto 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubavvicz. kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų visoje šalyje ir užsieniuose. Ta’ai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai vra daromi bile bizniuose 
naudojant sį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAVVICZ (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn 1L N. Y.

Telefonas: EV 4-3049

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, j naują butą, 
į kurortą, į stotį ir t.t. — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.

Užsisakykite telefonu CYpress 9-7879
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro

2066 Anthony avė., Nevv York* 57, N. Y.
TRANSPORTATION BURBAU

I

4

EV 4-9293

SALDAINIŲ PAIKUS
Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS

A

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS
Brooklyn, N. Y.

F

495 Grand Street,

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

ALENANDER S CO. 
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

JOS. ZEIDAT, J R., Savininkas
Visų lietuviu mėgiamiausia, moderniškai Įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU ROSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

Tel. EV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.

Pristatom geriausį toniką A
Piknikams, Vestuvėms, \J

Krikštynoms ir Visokiems «
Parengimams. z

Kainos prieinamos. į

Myopia Club Beverage Co. |
GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS. 4

Tel. Dedham 1304-W į
PRAN AS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R S

PIRKITE BAR & GRILL
Geromis sąlygomis galima įsigyti 
industrijos aplinkumoje, Brooklyne, 
aline ir valgyklą. Galima pirkti su 
namu arba vien tik biznį. Plates- 
nias informacijas suteiks —

Pardavimui turime namų visose 
miesto dalyse — Brooklyne, Queens, 

Nassau County.
Visi turi po tuščią florą, aliejumi 

apšildomi, su garaažis, 1, 2, 3 šei
mom ir apartament hausus. Taipgi 
ir naujų turime. Netoli stotis sub- 
way.

B. Z I N I S

J. P. MAČIULIS

361 Union Avė, Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

1 
f 

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 VVEBSTEB AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius Ir

Baisamuotojas 
(NOTARY PUBLIC) 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia šer- I 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th St, VVoodhaven 21, N.

TeL Vlrginia 7-1896

DAvenport 6-0259

Y.
PARDUODAMI NAMAI

Reikale iaaldte: TeL TR 6-6434

Į

i

Pristatome Aly ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų.

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, 11 
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, 
šaukite:

BORIS BEVERAVE CO ’ ►

RALPH K R U C H

BIOGRAFAS
65 ■ 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

į Al bert Th. Dana
| x___ _ i
? LIETUVIS ADVOKATAS ''
K Y

? 119-17-120 St. Hillside Ave.$

\ Richmond Hill 18, N. Y. $
Tel. Vlrginia 9-4882 £

220 E Street
J. ARLAUSKAS, Savininkas Į;

Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. 11
' *

'III +

Su tuščiais butais ir visais įrengi
mais: Cypress Hill 2 ir 3 šeimų. 
Woodhaven — mūriniai 2 ir 3 šeimų; 
Ridgewood — mūriniai 3, 6 ir 8 šei
mų; East New York — mūriniai 2, 3 
ir 4 šeimų. . Taip pat malonėkite 
kreiptis biznių ar draudimų reikalais.

j

J. VASTCNAS
Real Estate & Insurance

1008 Gatės Avė., Brooklyn, N. Y.
Tel. GLenmore 5-7285 l

■t

WAITT
FUNERAL HOME

36 EMERSON AVĖ.
Brockton, Mass.

EDWARD J. WAITT 
(VVai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Baisamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

Tel. Brockton 3368

<•

J. KUMPIKO
EI.EKTRO MOTORU DIKBTUVfc
TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius— 

Kirpimo bei skutimo mašinas—skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.

&

Kitur

ei. POPlar 4110

105 Grand Street. Brooklyn, N. Y. 
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

A ■■ ■ ■—■ ■ - — —
Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
c VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius

+

♦-

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Maspeth, N, Y.

----------------------------------------------------  n ------------Tr-r .. - - -r-"
■

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga
Didelė, graži koplyčia, erdvi saI6 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktį

E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas /

t

t

Geriausia vaikams dovana — 
* vaikų mėnesinis žornalan -

X Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms
| 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. S
2 TeL EVergreen 4-9737

Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—33.30 
Pinigus Ir užsakymus siųskite: 

EGLUTt, P. O. Box 22. *
Montsllo Statlon, Brockton M, Mase.



8 DARBININKAS Liepos 10,1951

^BolbininltarĄ
C. «—« — fuaffikšns »*

Karališkos šeimos rinkimai
Sekmadieni, liepos 15 d. 

ANGELU KARALIENES pa
rapija rengia metinį pikniką, 
kuris įvyks Klasčiaus Parke. 
Pradžia 1 vai. p.p. Pikniko da
lyviai galės laimėti įvairių do
vanų, o taip pat ir 500 dol. 
grynais. Be to, bus parapijos 
karališkos šeimos rinkimai. 
Šiuo metu į karalius pasiūlyti 
šie asmenys: Bagdonavičius, 
Butkus, Dailidėnas ir Poderis, 
o į karalienes: Svogūnienė, 
Bagdonavičienė, Budrikienė ir 
Sijevičienė. Į princeses! Va- 
sauskaitė, Lukoševičiūtė ir 
Branau, o į princus — Milius 
Juozas.
New York Civilinės Apsaugos 

informacinio skyriaus 
pranešimas

Į klausimą, kas atsitiktu su 
asmeniu, kuris laike oro ata
kos nuo savo šeimos būtų at
skirtas ir sužeistas ir kaip jis 
su savo artimaisiais galėtų su
sižinoti arba jo artimieji apie 
jo paties likimą patirti, oficia
liai atsakoma sekančiai.

Pirmiausia, sužeistajam bū
tų suteikta pirmoji pagalba. 
Jei sužeidimas bitų sunkesnio 
pobūdžio, sužeistasis kuo sku
biausiai būtų išvežtas iš mies
to ir patalpintas apylinkės li
goninėje.

Toliau, apie sužeistojo stovį 
ir jo buvimo vietą kiek gali
ma greičiau praneštų jo šei
mai ar artimiesiems Emer- 
gency Welfare Service organi
zacija, kuri per Casualty In- 
formation Service turėtų be
tarpį susižinojimą su visomis 
ligoninėmis ir pirmosios pa- 
gelbos punktais.

Tie gi, kurie norėtų gauti 
žinių anie sužeistąjį, pasimetu
sį ar dingusį, taip pat turėtų 
kreiptis į tą pačią organizaci
ją.

Lietuvos atstovas Ekvadoro 
prezidento pagerbime

Miesto majoro kvietimu Lie
tuvos gen. konsulas J. Budrys 
birželio 25 d. dalyvavo prieš
piečiuose Waldorf Astoria Ek
vadoro prezidentui pagerbti.
- Dr. G. šalčiūtė - Sidaravi
čienė susilaukė antrojo sū
naus Lino - Antano. Dr. R. 
Sidaravičius kuriam laikui iš
vyko į Chicagą laikyti egzami
nų gydytojo praktikos teisei 
gauti.

V. GERULAIČIO 
Transporto Kontora

Atlieka baldų, prekių, keleivių ir jų bagažo 
PERVEŽIMO DARBUS

Aptarnavimo kainos žymiai mažesnės kaip kitur.
Rašykite: 671 WALES AVĖ., BRONX, N. Y.,

arba telefonuokite: MElrose 5-3149 nuo 6 vai. iki 10 v. vak.

LIEPOS 15 D. 1.00 V AL. PO PIETŲ
RUOŠIAMA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

GEGUŽINĖ-PIKNIKAS
ĮVYKS

KLASČIAUS PARKE, MASPETHE Bus puiki muzika, linksma nuotaika, karališkos šeimos rinkimai 
ir proga laimėti 500 dolerių grynais.

Įėjimas tik 75 centai. Kviečiami risi atsilankyti.

“Darbininko” skaitytojams 
Brooklyne prenumeratos kai
na pakelta iki 5,50 dol., ka
dangi Brooklyne laikraščio 
persiuntimo išlaidos kainuoja 
vienam numeriui metams 1 
dol. brangiau nei kitur.

Dr. J. Kazickas
eksporto - importo firmos 

New Haven dali pinkas, firmos 
reikalais išskrido į Afriką.

Susituokė
Dr. H. Lukoševičius, buvęs 

“Amerikos” redaktorius, per
eitą mėnesį susituokė su trem
tine L. Šimkevičiūte Port Wa- 
shington, L. I., bažnyčioje.

AMERIKOS JAUNIMO 
KONFERENCIJA

Birželio 23-24 dienomis 
New Yorke Henry Hudson 
viešbutyje įvyko Amerikos 
jaunimo konferencija. Ją su
šaukė ir globojo “Common 
Cause” sąjūdis, kuris nori su
jungti visus laisvės kovai. Ja
me dalyvavo ir kalbas pasakė 
žymesnieji jaunimo vadai ir 
pedagogai. Visa konferencija 
praėjo griežtos kovos prieš ko
munizmą ženkle.
Vietoje “G. L” — “kareivfe”

Department of the Army o- 
ficialiai praneša, kad iki šiol 
plačiai naudojamas eilinio ka
reivio pavadinimas “G. I.” 
(“govemment issue”), pakei
čiamas žodžiu “SOLDIER” — 
“kareivis.”

Susižeidė pirštus
Mūsų skaitytojos M. Vir- 

bickienė ir S. Prekerienė pe
reitą savaitę darbovietėje su
sižeidė pirštus, dirbdamos prie 
mašinos. Kadangi sužeidimas 
nekomplikuotas, tai, pakeitus 
darbą, jos dirba toliau.

Gimtadienio koncertas
Stony Brook atostogaują 

svečiai Nelės Lapės gimtadie
nio proga suruošė koncertą. 
Solo skambino Aleksandras 
Mrožinskas, dainų padainavo 
Fl. Korsakaitė, akomponuo- 
jant Al. Mrožinskui. Akorde
onu pagrojo Ričardas Kontri
mas.
Bertašius paėmė j Ellis Island

A Bertašius su žmona, pe
reitą savaitę atvykęs iš Vokie
tijos, New York uoste buvo 
sulaikytas imigracijos įstaigos 
ir sveikatai patikrinti perkel
tas į Ellis Island.

A. Bertašius Vokietijoje 
gyveno britų zonoje, o Lietu
voje dirbo kaip prekybininkas, 
paskutiniu metu ėjo “Lietū
kio” direktoriaus pareigas Vil
niaus skyriuję.

IEŠKOMI GIMINES

Butkų Stasio ir Juozo 
palikimo reikalu

New Yorko valstybės skir
tinguose miestuose mirė bro
liai Stasys ir Juozas Butkai. 
Tikrų davinių apie jų kilimą 
iš Lietuvos ir giminystės ry
šius nėra. Bet iš kai kurių su
rinktų žinių spėjama, kad Lie
tuvoje dar apie 1938 m. buvo 

gyvi ję brolis Adomas ir se
suo Darata, o gal dar ir Marė. 
Minimos tokios vietoves Lietu
voje kaip Kruopiai, Labuna, 
(Labūnava?), Kėdainių apskr. 
ir Babtai, Kauno apksr. Ado
mas lyg buvo vedęs Marijoną 
Kalvaitytę, bet galėjo būti ir 
kitaip, būtent, kad Marijona 
Butkus (Butkiūtė) ištekėjo už 
Adomo Kalvaičio.

Jei čia, JAV, ar kur kitur 
tremtyje atsirastų jų giminių 
arba juos gerai pažįstančių ir 
galinčių mums padėti žiniomis 
byloms išaiškinti, prašome 
skubiai atsiliepti šiuo adresu: 
Consulate General of Lithua- 
nia, 41 W. 82nd St., Nevv 
York.

Lietuvos Generalinis
Konsulatas Nevv Yorke

PAVYZDINGOS VAISĘS
Tremtiniai A. Ramanauskas 

ir A. šetikis savo vardinių — 
antaninių proga buvo suruošę 
bendras vaišes, skiriamas ge
radariams Amerikos lietu
viams pagerbti. Daugiausia 
prie šio paruošimo pasidarba
vo A. Ramanausko sesuo po
nia Vastūnienė. Vaišių metu 
Tremtinių Draugijos Valdybos 
vardu A. Bendorius paprašė 
dalyvius prisiminti mūsų bro
lius vargstančius Vokietijoje 
ir per BALFą paremti ten 
mokslus einantį jaunimą. Sve
čiai ir šeimininkai karštai pri
tarė šiam pasiūlymui ir ten 
pat sumetė 20 dol.

Būtų labai gera, kad visur 
ir visada per vaišes lietuviai 
prisimintų savo vargstančius 
tautiečius. Jveskime šį paprotį! 
Skelbkime, kad vaišes, kurių 
metu nesušelpiami varge pasi
likusieji mūsų broliai, negali 
būti laikomos tikrai lietuviš
komis!

Nevv Yorko gubernatorius 
Th. E. Devvey kreipiasi į vi
sus miesto gyventojus ragin
damas uoliai prisidėti prie ci
vilinės apsaugos plano vykdy
mo.” Juo mes geriau būsime 
pasiruošę sutikti oro ar ato
minius puolimus, juo Stalinas 
sunkiau išdrįs mus pulti... Ka
ras gali prasidėti bet kurioje 
pasaulio daly, bet kuriuo laiku, 
kada Kremlius panorės. Ne
reikia dėlto pasiduoti isterijai, 
bet rimtai ruoštis sutikti bet 
kokį puolimą... Mes tuo tarpu 
turime — sako gubernatorius 
100,000 savanorių civilinei ap
saugai. o mums reikia milijo
no. Tai yra visų pareiga.”

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame An

gelų Karalienės parapijos kle
bonui kun. J. Aleksiūr.ui ir 
broliams kunigams V. ir A. 
Pažereckams bei kun. Rauga
lui už suteikimą mums šliūbo, 
iškilmingas pamaldas ir palai
minimą.

Taip pat tenka didelė padė
ka vargonininkui F r. Dulkei ir 
parapijos chorui už gražiai 
atgiedotas šv. mišias mūsų 
vestuvių proga. Lygiai taip 
pat gilus ačiū solistams Dobu- 
žinskienei ir A. Vasiliauskui 
už pagiedotus solo dalykus.

Taip pat reiškiame širdingą 
padėką seselėms pranciškie- 
tėms už taip gražiai papuoštą 
altorių. Ačiū ponams Podė
liams už įdėtą jų triūsą, da
lyvavusiems pokylyje kuni
gams, giminėms, svečiams, pa
broliams ir pamergėms.

Negalima pamiršti ir darbš
čiųjų šeimininkių. Ačiū labai: 
Panetauskienei, Sijavičienei, 
Sutkienei, Stravinskienei, Viz- 
barienei, Janušienei, Adomai
tienei, Smetonienei, Ačiū pa
davėjoms prie stalų: A. ir F. 
Varauskytėms, Panetausky- 
tei, ir Budrikienei, patarnau
tojams prie bufeto: Panetaus- 
kui, Butkui ir Bielskiui ir vi
siems tiems, kurie bent kuo 
prisidėjo darbu ar geru žo
džiu mūsų vestuvių šventėje. 
Visiems reiškiame' širdingą pa
dėką.

Pažereckienė ir
Julija ir Bronius Svogūnėliai

Micamolde laimėjo CIO
Brooklyno radijo kondensa

torių fabrike Micamold birže
lio 27 d. įvyko balsavimas, ku
rio metu dirbantieji balsavo 
kadrai unijai nori priklausyti. 
Už naująją — CIO-IUE pasi
sakė 516 dirbančiųjų, o už se
nąją — UE — raudonųjų va- 
vadovaujamą — tik 25.

Balsavime aktyviai dalyva
vo ir lietuviai. Net ir tie, ku
rie yra atleisti, taip pat tą 
dieną buvo savo balsus atne
šę ir balsavo prieš raudonuo
sius.

Baigė High School
Birželio 2 6d. William Cul- 

len Brvant vakarinę gimnazi
ją baigė trys lietuviai, jų tar
pe du tremtiniai: Algirdas 
Alksninis ir Tadas Jasaitis. 
Tretysis lietuvis — A. Shid- 
lauskas — yra vietinis. Mo
kyklos direktorius mokyklos 
baigimo iškilmių metu ypa
tingai juos atžymėjo, pabrėž
damas, kad lietuviai tremti
niai kruopščiai mokėsi vaka
rais, dienos metu dirbdami 
fabrike.

Liūdesio valandą
Su skausmu pranešame gi

minėms ir pažįstamiems, kad 
birželio 19 d. Bremene, Vo
kietijoje, atsiskyrė su šiuo pa
sauliu mūsų brangi mamytė a. 
a. Barbora Stirbienė-Budvvty- 
tė, gimusi Žąsyčių km. Švėkš
nos parap.

Nuliūdę, sūnus Pranas, mar
ti — Prakseda, anūkė —Re
gina, ir tremtyje likęs vyras 
Kazimieras.

RENGIAMA EKSKURSIJA
Sekmadienį, liepos 15 d., at

eitininkai rengia ekskursiją 
į Bear Mountain. Smulkesnės 
informacijos bus praneštos 
spaudoje.

Piketavo “Laisvės” pikniką
Liepos 7 d. Dexter Parke 

įvyko “Laisvės” piknikas, kurį 
susiorganizavę lietuviai piketa
vo. Keletą valandų išstovėjo 
būrys su 14 plakatų, kuriuose 
buvo užrašyta: “Čia susirinko 
linksmintis raudonosios žiur
kės”, “Kiekvienas Amerikcs 
komunistas yra šnipas ir penk
toji kolona” ir t.t. Vienas per
sirengęs vaidino ir politruką. 
Komunistai prašė policijos, kad 
piketuotojus prašalintų, bet po
licija ats’sakė. Į pikniką susi
rinko labai maža publikos. .

Bostono lietuvių šv. Petro pa
rapija pasiaukojo N. Marijos 

širdžiai
Bostono lietuvių šv. Petro 

parapija iškilmingai pasiauko
jo Nekalčiausiai Marijos Šir
džiai. Iškilmes pravedė Bosto
no lietuvių parapijos klebonas 
kun. P. Virmauskis su prel. L. 
Tulaba, Romos lietuvių šv. 
Kazimiero kolegijos vice rek
torium, kuris šiomis dienomis 
lankėsi Bostone. Po iškilmin
gos sumos prel. L. Tulaba pa
sakė iškilmėms pritaikintą pa
mokslą ir perskaitė Bostono 
parapijos pasiaukojimo aktą. 
Iškilmėse dalyvavo visi vieti
niai kunigai ir labai daug ti

kinčiųjų.
Bostono lietuvių parapijos 

Lawn Partv, įvykęs liepos 1 
d., praėjo labai gražiai. Nuo
širdžiai prisidėjo ir pasidarba
vo Sodalietės, šv. Vardo drau
gijos nariai, vyčiai ir nauji at
eiviai. Visam šiam darbui va
dovavo ir daug pasidarbavo 
kun. A. Abračinskas. Nepasto- 

•vus oras darbą kiek apsunki
no. tačiau rengėjai pasisekimu 
patenkinti.

Jurgis Ulevičius, gvv. So. 
Bostone, 1 Pacific St.. dalyva
vo brolio dukters Birutės Te
resės Ulevičiūtės vestuvėse. 
Jis yra Amerikos kariuome
nės veteranas. Kilimo jis yra 
iš Vilkaviškio apskr. Lietuviš
kai kalba labai gražiai, kaip 
ir kiti bostoniškiai Ulevičiai.

Liudas Končius
Tufts kolegijos studentas, 

tremtinys, atostogų metu dir
ba laive, kursuojančiame tarp 
Bostono ir Nantasket.

Stanislovas ir Florenriia 
France susilaukė sūnaus To- 
mo-Stanislovo. Krikštas ir 
krikštynos įvyko birželio 23 d.

Paaiškėjo kam tarnauja
So. Bostone esančio je nema

žoje lietuvių kolonijoje vra 
jaučiamas gyvas lietuviškas 
gyvenimas. Yra trys radiio 
valandos, kurios lietuvių kal
ba kas savaitė duoda savo 
programas. Jų tarpe viena va
dinama C o r p. “Melodv 
House”, vedama Lapėno, pra-

IŠNUOMOJAMA DU ’ 
KAMBARIAI

Išnuomojami du kambariai. 
Kreiptis 7 vai. vakare šiuo ad
resu: 58-85 Masneth Avenue, 
Masneth. pas J. Meką. Su vai
kais nepriimama. 

dėjo garsinti komunistiniam 
“Laisvės” laikraščiui * remti 
pikniką.

Lietuviškai visuomenei pa
aiškėjo, kam ši Corporacija 
dirba, su kuo ji dedasi

Labai gaila, kad toje korpo
racijoje yra vienas lietuvis 
veikėjas, kuris vadovauja net 
kelioms S. Bostone esančioms 
lietuviškoms organizacijoms, 
priklauso šiai radijo “Melody 
House” korporacijai, kuri ei
na kartu su mūsų kenčiančios 
tėvynės priešais.

Pasipiktinęs

Sidabrinis jubiliejus
Birželio 20 d. Adolfas ir 

Kotryna Nemaksiai, gyv. 37 
Oriole St., W. Roxbury, šventė 
savo 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Šia proga jie 
gavo labai daug sveikinimų 
telegramomis, laiškais ir gyvu 
žodžiu.

Adolfas ir Kotryna Namak- 
siai, atsidėkodami savo gera
dariams, savo puikioje rezi
dencijoje surengė puotą, ku
rioje dalyvavo apie 200 gimi
nių ir artimųjų. Visi linksmai 
praleido laiką.

Ponai Namaksiai susituokė 
1926 m. birželio 20 d., šv. Ro
ko lietuvių parapijos bažny
čioje, Brockton, Mass. Mote
rystės sakramentą suteikė 
kun. J. S. Švagždys. Adolfas 
J. Namaksy turi real estate ir 
apdraudos biznyje darbuojasi 
jau 34 metus. Prieš 34 metus 
pradėjo Brockton, Mass., 1919 
m. persikėlė į So. Bostoną. Jis 
labai sėkmingai veda reikalus 
ir yra visų mylimas. Jubiliatai 
išauklėjo dvi dukteris —Nan- 
cy yra baigus New England 
Muzikos konservatoriją ir da
bar mokytojauja Cape Cod; 
kita duktė — Dolores mokosi 
Vesper George Art mokyklo
je, o sūnus — Adolfas, Jr., į- 
stojo į Roxbury Latin mokyk
lą, W. Roxbury, Mass.

Adv. A. O. Shallna, Lietu
vos garbės konsulas, savo raš
tinę iš “Darbininko” namo 
perkėlė į 395 W. Broadway, 
So. Boston, Mass., ant antro 
aukšto.

Mirė:
Petronė (Balušaitytė) Ve- 

nienė, gyv. 311 K St., So. Bos
tone. Palaidota birželio 30 d. 
iš šv. Petro lietuvių par. baž
nyčios. Liko liūdesy vyras Te
odoras Venis, sūnus — Jeroni
mas ir Juozas.

Juozas Klimas, gyv. South 
Bostone, iš šv. Petro liet. par. 
bažnyčios palaidotas birželio 
28 d. Paliko liūdesy sūnų Juo
zą ir brolį Vincą, gyv. Dor- 
chesteryje.

Gasparas švelnis, gyv. 163 
I St., So. Bostone, ilgametis

“DARBININKO” RĖMĖJAI
Čia dedamas sąrašas “Dar

bininko” bičiulių, kurie liepos 
1, 1951 m. ruošiamos LIETU
VIŲ DIENOS proga laikraš
čiui paremti prisiuntė savo au
kų:

Po 10 dol: F. Šlapelis —Ro- 
chester, N. Y_

Po 5 dol.: Kun. V. Slavinas, 
War, W. Va., Kun. V. Kara- 
levičius — Bayonne, N. J., Jo
nas Sabas — Philadelphia, Pa. 
B. Sarcevricz — Philadelphia, 
Pa., A. Vikrikas — Brooklyn,
N. Y.

Po 2 dol.: Bujanauskas, — 
Ansonia, Conn., D Stanelis— 
Pittsburgh, Pa., * Kun. E. 
Paukštis — Chestgr, Pa., A. 
Lelis — Brooklyn, N. Y., J. 
Puzinas — Cambridge, Mass. 
Z. Karalius — Waterbury, 
Conn., Jurgis Urbas —Scran- 
ton, Pa., M. Schultz —Wood- 
haven, L. I., N. Y., P. Avižo
nis — Dūmon, N. J., Levec- 
kiai — Brooklyn, N. Y., E. 
Galchus — Long Island City,
N. Y., A. Kapivodiend —Cam
bridge, Mass., Monica Yucis— 
Baltimore, Md., Kun. A. Ta- 
molunas — Jemez Springs, 
New Mexico. E. Karnėnas— 
Cleveland, Ohio, V. Morkis— 
Brighton, Massa, Julia Maču- 
laitis — Bayonne, N. J. 

kepyklos savininkas. Palaido
tas iš šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčios birželio 23 d. Paliko 
liūdesy žmoną Marijoną (Bis- 
lytę) Švelnienę, dukterį Ane
lę, sūnus Lauryną, Vincą, 
Praną, Joną, Juozą ir Alfre-

NAUJAI ATVYKUSIEJI
Birželio 29 d. laivu “Gene

ral Taylor” atvyko į Nevv 
Yorko uostą šie lietuviai trem
tiniai:

Atts, Barbe.
Bartuska, Kazys.
Baltrušaitienė, Uršulė.
Burokas, Pranciškus, Mor

ta, Elena, Edmundas, Alber
tas.

Cigarauskas, Boleslavas,- 
Katerina, Helene.

Grudzinskas, Vladas, Lau- 
ra-I.

Ganiprauskas, Anna Jaros- 
lava.

Gulaitytė, Ceslava.
Kasparaitis, Andrius, Ma

rė, Jonas
Kasperavičius, Aleksas.
Macaitis, Veronika, Regina.
Margaitis, Albinas J., Ona, 

Gediminas.
Matusevičius, Antanas, Eu

genija .
Miliūnas, Bronius, Hilde- 

gard, Johanna.
Olšauskas, Pranas, Maria
Petraitis, Albinas.
Paulaitis, Antanas, Gert- 

rud.
Sinkauskas, Adolfas, Lydia.
Stankauskas, Vincas.
Vasiliauskas, Alfonsas.
Zeringis, Marijona.
Birželio 29 d. laivu “Gene

ral Ballou” atvyko . New Yor
ko uostą šie lietuviai tremti
niai:

Cibulskis, Janina, Stasys, 
Maria, Veronika, Antanas, 
Juozas.

Civylius, Jonas.
Dapkūnas, Martynas.
Gulaitis, Gražina, Teresė. 
Ibianskis, Stanislaw, Olga. 
Kasias, Petras, Gertrude.
Kovalčiukienė, Vladislavva.

Krasauskaitė, Viktorija, Ire
na.

Lapasinskas, Jonas, Elfrie- 
de, Elise, Werner.

Morkūnas, Leonas, Blandi- 
na - R.

Navickas, Uršulė.
Pucinskis, Danielius, Em- 

ma, Irena.
Šneideris, Vincas, Ona.
Sopys, Kazys.
Venckūnas, Ignas.

Pa., C. Yuškus— Los Angeles,
Atitaisymas

“Darbininko” nr. 22, kun. 
Petro V. Krančiaus, Law- 
rence, Mass., primicijų aprašy
me ne dėl mūsų kaltės įsibro
vė klaida. Per mišias pamoks
lą sakė ne kun. Brazauskas, 
MIC, bet kun. Rameika, MIC.

Po 1 dol.: S. Cerebiejus — 
Maspeth, N. Y., F. Marcion— 
Pittsburgh, Pa., M. Bajorūnas
— Kenosha, Wis., J. Raščius
— Richmond Hill, N. Y., F. 
Pūkas — Philadelphia, Pa., 
Anna Mench— Detroit, Mich., 
J. Zimmerman — Detroit, 
Mich , Petrulienė — Maspeth,
N. Y., E. Abromaitis, Brook
lyn, N. Y., J. Brizgys—Brook
lyn, N. Y., Juoazs Žilevičius— 
Elizabeth, N. J., F. Yasas— 
Norristown, Pa., J. Rukaitė— 
Great Neck, N. Y., S. Sokol— 
Worcester, Mass., J, Matuza
— Eliazbeth, N. J., L. Būrienė
— Brooklyn, N. Y., S. Velicko
— Buckland, Conn., I. Motie
kaitienė— East Chicago, Ind., 
J. Čepaitienė — Pittsburgh. 
Caiif., E. Dapkus— Cleveland, 
Ohio, J. Mackevičius—Brook
lyn, N. Y, P. Brazas — Ho- 
merville, Ohio, E. Raudys — 
Elizabeth, N. H., V. Kasakai- 
tis — Cleveland, Ohio, L. 
Bdieris — Detroit, Mich., K. 
Poderys — Brooklyn, N. Y., 
P. Senk — Ozone Park, N. Y., 
J. Radavičius—Detroit, Mich.,
C. Surdokas — Baltimore, 
Md., A. Griška — Ęrooklvn,

Už parąmą visiems “Darbi
ninko rėmėjams ir bičiuliams 
nuoširdžiai dėkojame!

Leidėjai


