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PABALTIJO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
“FREEDOM HOUSE” Prie Baltijos stato Stalino pylimą

Tarptautinė Laisvųjų Žurna
listų Sąjunga birželio 19 d. su
ruošė Pabaltijo trėmimų minėji
mą, kurio svarbiausias kalbėto
jas buvo prof. K. Pakštas. Jis, 
pasinaudodamas žemėlapiais ir 
įvairiomis statistikomis, apžvel
gė rusų vykdomą genocidą nuo 
pačių seniausių laikų, įrodyda
mas, kad genocido pradžia bu
vo ir rusų didybės bei teritori
nio plėtimosi pradžia. “Taika— 
protiniai nesveika žmogaus gal
vosena, — pareiškė jis, —mums 
reikia teisingumo ir laisvės, o 
tada taika ateis savaime.” To
liau jis išdėstė savo nuomonę dėl 
Europos ateities, nurodydamas, 
jog Centrinės Europos valsty
bės yra natūralūs JAV sąjungi
ninkai. Tarp artimiausių JAV 
demokratijos uždavinių, jis 
pirmiausia reikalavo sukurti 
universitetą, kuriame būtų pa
rengiami žmonės atsverti ko
munistinei propagandai, ir karo 
mokyklos mūsų karininkų prie
augliui, kuris, laikui atėjus, bū
tų geriausias JAV talkininkas.

Iš pabaltiečių dar kalbėjo Es
tijos atstovė Mali Jurma ir Lat
vijos atstovas A. Liepa. Jie 
vaizdžiai papasakojo apie birže
lio trėmimus savo kraštuose 
1941 m.

Apie Sovietų vykdomą tautų 
naikinimą, išplėšiant gyvento
jus iš gimtosios pastogės ir 
tremiant į Sibirą, kalbėjo ir 
Vengrijos, Bulgarijos, Lenkijos 
ii- kt. atstovai. Prof. R. Lem- 
kin, negalėdamas pats dalyvau
ti minėjime, prisiuntė sveikini
mo telegramą iš Washingtono. 
Svečias kalbėtojas buvo JAV 
Kongreso atstovas Victor Anfu- 
so, ilgiau sustojęs ties komunis
tų užmačįomis ir vykdomu dar
bu, norint pavergti visą laisvąjį 
pasaulį. Jis apeliavo į žurnalis
tus atkreipti ypatingą dėmesį į 
jaunimo auklėjimą antikomuni
stinėje dvasioje.

Minėjimą ofiicaliai uždarė 
Tarptautinės Laisvųjų Žurnalis-

Iš<la vi kai sėdė j o 
parlamente

Stockholmas. — Vykstančioj 
šnipinėjimo byloj, kur nagrinė
jamas klausimas, kaip buvo iš
duotos Sovietams švedų gyny
bos paslaptys, liudininkas J. 
Lodin pareiškė, jog prie to dau
giausia prisidėjo trys komunis
tai, kurių du yra parlamento 
atstovai. Septynių dabar teisia
mų šnipų priekyje stovėjo J. F. 
Endom. Jisai Lodinui yra pa
reiškęs, jog karines švedų pas
laptis Sovietams perdavė komu
nistų laikraščio “Ny Dag” re
dakcijos narys K. Olsson, komu
nistų laikraščio “Norrskenflam- 
man” redaktorius bei parla
mento narys H. Holmberg ir to 
pat laikraščio redakcijos narys 
bei parlamento atstovas H. 
Persson.
ATENTATAS PRIEŠ IZRAE

LIO MINISTERĮ

Tel Avivas. — Dvi naktis iš 
eilės Izraelio susisiekimo minis- 
terio D. Pinkas bute sprogo 
bombos, kurios laimingu būdu 
nieko neužmušė ir nepadarė di
delių nuostolių. Suimti du as
menys. kurie prieš atentatą bu
vo lankęsi Pinkas namuose, 
tarp jų vienas žydų žurnalistas. 
Manoma, jog atentatas buvo 
vykdomas dėl vyriausybės nu
tarimo, kad šabo dienomis 
griežtai draudžiamas automobi
lių susisiekimas. 

tų Sąjungos pirmininkas Dr. 
Mihail Farcasanu, taipgi tą mi
nėjimą ii- atidaręs. Jis pabrė
žė, kad šis minėjimas įvyko 
lietuvių žurnalistų atstovo dr. 
V. A. Dambravos iniciatyva. 
Vakaro programą vedė Juozas 
Boley. Minėjimo dalyvių tarpe 
buvo žymių svečių, jų tarpe ir 
mūsų Konsulas, Voice of Ame- 
rica, Free Europe ir visuome
nės atstovai bei žurnalistai, šį 
minėjimą ruošiant, ypač talki
ninkavo Voice of America lie
tuvių vedėjas K. Jurgėla ir 
LAIC vedėja Marijona Kižytė.

Švedu lakūnai, grjže i Stockholmą. pasakoja, kaip juos, beieškančius 
anksčiau dingusio lėktuvo, pašovė Sovietu naikintuvai.

s.

ŠVEDAI PAŠAL TO LĖKTUVO
IEŠKOJIM^ XITRAl Ke

SOVIETAMS ĮTEIKTA NOTA SI KLAUSIMU, AK JIE 
PAŠOVĖ DINGUSĮ LĖKTI V.ĮL

Stockholmas. — Birželio 13 
d. su astuonių žmonių įgula 
dingusio lėktuvo ieškojimo akci
ją švedų laivynas ir oro pajėgos 
nutraukė. Pasklidusi žinia, jog 
dingę lakūnai buvę rasti, nepa
sitvirtino. Terastas vienas gel
bėjimosi laivelis. Iš šio radinio 
tyrimų daroma išvada, jog ir 
ieškomąjį lėktuvą yra nušovę 
Sovietai, kaip atsitiko ir su jo 
ieškojusiu kitu lėktuvu. Tuo 
reikalu švedai įteikė Maskvai 
notą, kurioje klausiama, ar jos 
pajėgos yra ieškomąjį lėktuvą

Korėjoj kovos 
smarkoj a

Paliaubų viltys labai mažos
Munsanas. — Paskutinėmis 

dienomis Korėjos fronte kovos 
stiprėja. Vakarinėje fronto da
lyje sąjungininkų tankai ir arti
lerija įsiveržė giliau j komunis
tų linijas ir savo puolimo tikslą 
pasiekė, nors komunistai ir 
smarkiai kovojo. Į šiaurės va
karus nuo Chorvon jau smar
kiai nukentė ę komunistai vėl 
patyrė taip pat smarkių smū
gių. Fronto karininkų vertini
mu. nuo birželio 10 d. komunis
tų nuostoliai siekia 3.500 vyru. 
Rytinėje fronto dalyje priešo 
žvalgybinių dalinių puolimai 
buvo atmušti.

Paliaubų viltys ir toliau at
rodo labai menkos. Paskutinis 
posėdis vėl praėjo be jokių re
zultatų. Sąjungininkų delegaci
jai porą kartų iš posėdžių pasi
traukus, kai komunistų delega
tai pradė jo tuščias propagandi
nes kalbas, dabar šiuo atžvilgiu 
jie pasidarė kiek santūresni, ta
čiau vis tebebando posėdžius ir 
propagandai išnaudoti.

Berlynas. — Vakar: Vokieti
ją pasiekusiomis žiniomis, Bal
tijos jūros pakraščiu Sovietai 
stato labai įtvirtintą “Stalino 
pylimą.” Jį sudaro gynybos at
ramos taškai, požeminės kran
tų baterijos, oro pajėgų atra
mos punktai ir tankus priešlėk
tuvinių baterijų tinklas. Tasai 
pylimas prasideda prie Liubeko 
ir eina į rytus ligi Piliavos Ma
žojoj Lietuvoj. Apie įtvirtinimų 
statybą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pajūriu žinių buvo jau 
anksčiau. Galima spėti, jog da
bar rusai tuos .tvirtinimus pra- 

pašovusios. Sovietų atsakymas 
dar negautas, tačiau švedai yra 
įsitikinę, jog nėra jokios abejo
nės: kad Sovietai ieškomąjį lėk
tuvą yra pašovę.

Žiniomis iš Maskvos, ten esąs 
įsitikinimas, jog švedai nors ir 
labai yra įvykio įpykinti, ta
čiau savo ligšiolinės neutralumo 
politikos nekeisią ir prie Vaka
rų gynimosi sąjungos nesidčsią. 
Tačiau po įvykio švedai savo 
laivyno ir oro pajėgų daliniams 
įsakė tęsti Baltijos jūroje savo 
reguliarias apmokymo praty
bas ir šaudyti, jei tarptautiniuo
se vandenyse būtų užpulti. 

Junct. Tautu kariai Korėjoj apšaudo vadinamą T Bone Hill. H kur komunistai bandė pulti 3ooi; to; o 
vyrų jėgomis. Bet, patyrę didelių nuostolių, savo pu< limą buvo priversti nutraukti.

• JAV atmetė Sovietų reikalavimą, kad visi JAV lėktuvai 
skridimai per jų okupacinę Austrijos zoną būtų iš anksto prare- 
šami. JAV aukštasis komisaras nurodė, jog pagal susitarimą a- 
merikiečiai nevaržomai gali naudotis oro koridoriumi j Vieną.

• Ru - jo mėn. šešių Vakarų valstybių -— anglų, prancūzų, 
portugalų, olandų, kanadiečių. danų ir norvegų — daliniai vyk
dys pirmus bendrus ridens manevrus, kuriuose daly vaus t iu pat 
ir JAV daliniai. Bus bandomas šiaurinės Europos dalies gyr'-rrs.

• Gen. M. B. Ridgway po keturių dienų inspektinės k< Ii nes 
po Italiją vėl grįžo į Paryžių.

• Koje saloje laikomi komunistiniai belaisviai jau ■ •:gi.ai
išskirstyti mažesnėmis grupėmis ir apgyvendinami nauj< e “0- 
vyklose. Iš apie 80.000 jau pervesti į naujas stovyklas d dau 
kaip 70.000. Perkėlimo motu nemažas skaičius antikei: mi<n be
laisvių nuo komunistų atsiskyrė ir perbėgo pas sargy* d is, : *.
šydami juos atskirai nuo komunistų laikyti.

• “,\ir Force Magazine” paskelbė vien traipsi '• 
kad netolimoj ateity galės būti prieš lėktuvus pan.mido’ ' mi»v 
artilerija ir nedidelės atominės bombos. Nors iri t y r • 
tačiau manoma, kad ji turi pagrindo, nes paprastai “Air Force 
Magazine“ yra gerai informuotas.

• Komunistinės Čekoslovakijos darbiu pri ?
Bavarijos sienos tiesia spygliuoti] vielų užtvaras, k ri ■ mis P a
leidžiama ir stipri elektros srovė. Manom.:, jog ui.moj oi!ė; tos 
užtvaros skirt s užkirsti keli;.: pat- ;iman> Vak m k:i ių vis 
gausėja.

• Japonija įteikė prašymą, kad būtų primta į Jungtines Tau 
tas. Tačiau manoma, jog Sovietai jos priėmimą vefu■-<

• Vakaruose .-m- mis žini imis. Sovietai nepatenkinti komu
nistiniais kinais ir šiaurės korėjiečiais, kad nėrnteikia įtik;- 1- 
mų duomenų, jog Korėjoj amerikiečiai veda bakteriologinį karą.

tęsia ir oku; lotos Vokietijos 
pakrantėmis.

Tomis pat žiniomis, Baltijoje 
labai sustiprintas ir Sovietų 
laivynas, kuris karo atveju tu-

Min. Žadeikis išvy
ko į Londoną

Ministeris P. Žadeikis su po
nia ir dukra išvyko į Londoną.

Londone trijų ministerių 
konferenciją — Balučio, Lozo
raičio ir žideikio.

Ryšium su šia konferencija 
Vliką sudarančių grupių centrai 
įteikė min. Žadeikiui visų de
šimties grupių pasirašyt:: raš
tą, kuriame i: dėsto savo nusjs- 
statymą dėl bendradarbiavimo 
galimybes tarp Vliko .ir diplo
matų.

Po trijų diplomatų pasitari
mo Londone numatomas susiti
kimas su Vliko atstovais.

Kongresas turėsiąs r*
posėdžius tęsti

Washingtonas. — Partijų va
dai kongrese tikėjosi, jog apie 
liepos mėn. pradžią kongresas 
galės išsiskirstyti atostogų. Ta
čiau dabar manom;:, jog ir di
džiąją vasaros dalį kongresui 
teks posėdžiauti, nes yra dar 
eilė skubiai ..psvarstytinų daly
kų. Po parjp konventų liepos 
me nes) kongreso nariams grei
čiausiai teks vėl grįžt į Wa 
shingtoną.

Senatas yra dar neapsvar-dęs 
metinės išlaidų sąmatos vidaus 
reikalams, o atstovu rūmai dar 
nė nepradė jo svarstyti pagalbos 
užsieniui sąmatos. Taipgi neap
svarstytos armijos, laivyno ir o
ro pa jėgų statybų sąmatos. Ne
baigta svarstyti ir birželio mėn. 
gale nustoiančios veikti atlygi
nimų, kainų ir nuomų kontro
lės prailginimas. Taip pat dau
gelis kongreso narių yra nuo
monės, jog kongresas negali 
pradėti atostogų, kol nebaigtas 
plieno pramonės streikas. Jie 
mano, .jog rinkėjai padarytų 
jiems priekaištų, jei kongresas 
išsiskirstytų atostogų šio klau
simo nesutvarkęs. Atostogas 
kongreso nariai panaudotu rin
kimų kampanijai, tačiau dauge
lis mano, .jog rinkiminėje akci
joje jie galės dalyvauti ir neiš- 
siskirstydami atostogų.

retų taip pat prisidėti prie 
krantų gynybos. Ką tik vyko 
Baltijos jūroje labai plataus 
masto jungtiniai Sovietų laivy
no ir oro pajėgų manevrai. 
Manoma, jog ryšium su tais 
manevrais Sovietai pašovė ir 
du švedų lėktuvus, kurie, gal 
būt, buvo įskrido į jų manevrų 
sritį.

"Taflo aktas plieno 
neduosiąs”t

pareiškė Philip Murray

Gary, Ind. — Praėjusį sek
madienį čia buvo susirinkę į 
mitingą 8,000 streikuojančių 
plieno darbininkų, kuriems kal
bą pasakė CIO plieno unijos 
pirmininkas Philip Murray. Ji
sai pareiškė, kad Taft-Hartley 
įstatymo, jei jis būtų bandoma 
pritaikyti ir nutraukti streiką, 
nebūtų paklausyta. “Tas aktas 
plieno neliedins”, pasakė jis 
kaltindamas plieno įmonių savi
ninkus, respublikonus ir gen. D. 
Eisenhovverį. kuris taip pat siū
lo Taft-Hartley įstatymą pa
naudoti. Be to. Ph. Murray pri
kišo didiesiems plieno įmonių 
savininkams, kad jie terorizuoja 
mažąsias kompanijas, neleidži 
jom pačioms su unija susitarti. 
Pabaigoje jis pabrėžė, kad uni
ja yra pasiryžus kietai kovoti, 
kol jos reikalavimai bus paten
kinti.

VOKIEČIAI DUOS EI ROPOS 
ARMIJAI 500.000 VYRI

• Bonna. — Ypatingasis Vaka-
rų Vokietijos vyriausybės įga
liotinis T. Blank paskelbė, jog 
12 vokiečių divizijų organizavi
mas bus baigtas 1954 m. .Tas 
sudarys 500.000 vyrų.

Šių dalinių organizacija nu
matoma pradėti nuo savanoriu 
ėmimo, kurie sudarys kadrą. 
Jame numatoma 100.000 kari
ninkų ir puskarininkių.

Blankas tikisi, jog Europos 
armijos sutartis bus ratifikiv ■! : 
rugpjūčio mėnesį.

Socialdemokratai vis tebetę
sia akciją prieš sutartį su Vaka
rais ir vokiečių apsiginklavimą. 
Tačiau neatrodo, kad vokiečiu 
visuomenėje jie turėtų pasiseki
mo. Esene kalbėjęs jų partijos 
vicepirmininkas Ollenhauer, 
pradėjęs šią sutartį pul’i. buvo 
susirinkusių nušvilptas ir savo 
kalbą turėjo nutraukti.

Policininkai gabena mėginusius triukšmauti italų komunistus i kalėji
mą. Gen. Ridgvvav besilankant Italijoj, komunistai bandė suruošti pri- ~ 

jį demonstracijas, tačiau buvo policijos griežtai išsklaidyti.

KOMLNISTVl GROBK ŽMONES 
JSIVERŽDAMI PER SIENA

Vokietija.—Bir
želio 22 d. būrys R. Vokietijos 
policininkų, kuriems vadovavo 
rusų kareiviai. įsiveržė pro sie
ną i Vokietiją ties Braunsch- 
weigu ir pasigroltė 40 darbinin
kų. Jie dirbo prie geležinkelio. 
Dešimts darbiniu! ų suspėjo pa
bėgti. Britų ir vokiečių sargyltos 
tuojau apsupo tą vietą. Rusai 
pasitraukė atsišaudydami.

V. Vokietijos vyriausybė 
praneša, kad j irmą kart;: taip 
grubiai pažeista siena po to. kai 
buvo pasirašyta taikos, sutartis 
su V. Vokietija. Nurodoma, jo-- 
tokiu grubiu žingsniu rusai sie
kia sieną “išlyginti”. Mat. toj;' 
vietoje ji kerta vandentiekio i 
rengimus, esančius vakarų pu
sėje. bot aprūpinančius ir bol
ševikų valdomą sritį. Kadangi 

rusai stato aklą siena, ta: eono- i 
palikti be vandens. Tam čia ir 
sudarė incidentą. Britai parei
kalavo darbininkus tuojau grą
žinti.

Iš savo pusės ru-ai apkaltino 
amerikiečius, kad jie šaudė iš 
karinio traukinio, kuris važiavo 
iš Berlyno i Vakari: Vokieti).:. 
Rusų gen. N. M. Trussov įteikė 
protestą. Jis nurodo, kad buvo 
šaudoma į policininkus ir gele
žinkeliečius Babelsbergo stoty
je. tuojau už Berlyno. JAV ka
rinė vadovybė Vokietijoje r a- 
rei.škė. kad nieko panašaus ne
buvo ir kad tai yra rusų prasi
manyta pridengti jų pačių gru
biam prasiveržimui per siena. 
Žodžiu, siena, dalijanti Vokieti
ją, "kaista.”
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‘‘KITAIP-ANGLŲ LORDAI EIS KASTI KANALŲ“ f? r *
Dr. Henr. Lukaševičiaus kalba, pasakyta per radiją N t .v Ycrke,

minint įkaišą jį birželį.

DIVIDEND 1KCREASED TO

Visas gražios idėjos iš karto 
sužavi idealistus, vėliau jas pa
gauna spekuliantai ir užbaigia 
kriminalistai. — Šitaip kartą y- 
ra pasakęs rašytojas Tainn’as. 
Ir man rodos, jis buvo teisus. 
Štai laisvės ir lygybės idėja, dėl 
kurios pasaulis per amžius tiek 
kraujo išliejo, dabar kaip tik y- 
ra biauriai prievartaujama 
Kremliaus spekuliantų ir krimi
nalistų. Per maža yra pasakyti, 
kad jų rankose žmogus yra ver
gas. Žmogus ten yra paverstas 
gyvuliu ir gal už tai gyvulinius 
se vagonuose važama į Sibiro 
skerdyklas, švelniai vadinamas 
koncentracijos lageriais.

Jam degą po kojomis žemė
Minime šiandien tų išvežimų 

bajsias birželio dienas. Minime 
tada, kai Lietuvoje itaisiuoju 
birželiu virto ir liepos ir gruo
dis ir visi metų mėnesiai ir net 
metų metai. Vežė Sovietai ne
kaltą Lietuvos laukų artoją ta
da. kai. rūkydamas stotą ciga
rą. pats Churchiliis 1945 m. lap
kričio 7 d. angių parlamente ši
taip kalbėjo: •‘...norėčiau kons
tatuoti faktą, kaip mes esame 
laimingi, kad Generalisimus 
Stalinas tvirtai iaiko savo ran
kose vairą ir valdo laivą. Aš 
asmeniškai galiu tik tai savo 
susižavėjimą pareikšti tuo tik
rai dideliu vyru, tėvu savo ša
lies.'’ Mus gi vežė, veža ir da
bar, kai pačiam Churchiiliui 
nuo tos ■‘laimės" ėmė degti po 
kojomis žemė.

Vežė mūsų brolius tada, kai 
buvo rašomas ir iaužomas At
lanto Carteris. Veža ir dabar, 
kai ten. Korėjoj, net karo be
laisviai ima nelaisvėn generolus 
ir su lazdom ir vėzdais drįsta 
pliekti mūsų kareivius!

Maišais nešė šviesą
Vežė mūsų brolius tada, kai 

Jaltos konferencijoj dideli vyrai 
leidosi didžiai apgaunami ir pa
tys savo rankom padėjo Stali

JIE IŠGELBĖJO MUS
Vokietė* apie IJetuvą

Vokietijoje atsiranda net ir 
vokiečių, kurie susiieško Vliką. 
teiraudamiesi, kokiu būdu jie 
galėtų prisidėti prie Lietuvos 
vadavimo. Paskiausiai vienas 
prie Stuttgarto gyvenęs vokie
tis parašė Vliko pirmininkui 
laišką, kad jis 1947-1951 m bu
vo rusų internuotas Lietuvoje. 
Šiaulių apskrityje, tuo būdu 
gaudamas su kraštu susipažinti 
arčiau. Ir jis sakosi apie lietu
vius tegalįs atsiliepti tik iš pa
čios gerosios pusės.

Gaila, tiesiog visam Vakarų 
pasauliui tikrai gėda. — rašo 
minimasis vokietis H. B., —kad 

DĖMESIO!
Sekmadieni birželio S d.. Sn. Bostone, įvvko LDS Cent

ro Valdybos susirinkimas. Valdvba nutarė LDS 1952 m. 
Seimą šaukti rugpjūčio 24 ir 25 dd. šv. Kazimiero lietnv'j 
(Mirapijoj, Morcester, Mass. A. Peldžius. finansų sekretorius, 
buvo įpareigotas nuvykti į Horcester ir pasitarti mi tos pa
rapijos klebonu kun. A. Petraičiu Seimo reikalu. A. Peldž'us 
buvo nuvykęs ir, pasitaręs, oran e ša. kad kieb. kun. A. Pet
raitis Seimui numatytas dienas užgvrė ir pažadėjo sudary- 

* ti seimo Rengimo Komisiją iš LDS 7 kuopos.

t LDS SEIMAS
prasidės iškilmingomis šv. mišiolui* sekmadienį, rug 

piūčio 24 d.
LDS Centro Valdyba kviečia anskričius ir kuopas iš

rinkti atstovus ir paruošti pasiūlymus organizaci ;os gero
vei kelti.

Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir įgalioti į Seimą 
po vieną atstovą. Kuopos, kurios turi daugiau kain 1(1 na
rių, gali išrinkti po vieną atstovą nuo kiekvienų 10 narių. 
Apskričiai gali išrinkti po du atstovus. Atstovai turi gauti 
įgaliojimus su kuopos ar apskrities Dvasios Vado. Valdybos 

( pirmininko ir raštininko parašais.
Pirmadienio ry tą, rugpūčio 25 d. šv. Kazimiero parap. 

bažnyčioje bus atnašaujamos šv. mišios už gyvus ir miru
sius LDS narius.

Norintieji gauti daugiau žinių apie Seimą rašykite sek
retoriui adresu: MR. A. F. KNEIZYS, 50 Cottage Street, 
Noravood, Mass.

nui nuleisti geležinę uždangą 
ant Eibės krantų. Veža ir da- 
dabar. kai po daugelio me.ų nuo 
tos konferencijos, mes čia pi lsi 
menam sau tokią pasaką apie 
nelabai išmintingus švabus. ku
rie, kaip sako Eulenspiegel le
genda, kadaise statė namus, bet 
užmiršo padaryti langus. Kai 
namas buvo pastatytas, jie tik 
tada pamatė, kad langų nėra. 
Atsirado iš jų galvočiai, kurie 
nutarė prinešti iš lauko šviesos 
maišais. Nešė ir. žinoma, nepri- 
nešė.

Sakykit, ar ne panašiai atsiti- 
tiko mums, vakariečiams, kurių 
mandrūs nepreiūentantai posė
džiavo Jaltoj? Perieidę bolševi
kams beveik pusę Europos, 
mes. kaip jie sako, ••imperialis
tai’', plikome sau vos tik mažą 
kanųnitį Berlyne, bet... užmir
šome tada pasirūpinti praėjimu 
į ten! Atėjo laikas, ir mes tu
rėjom kirsti sau oro liftą ir. 
kaip anie štabai, nešioti maišais 
maistą ir šviesą Berlynan...

Berly ną mes pasiekėm nors 
tuo oro liftu. Bet tūkstančiai ir 
milionai Sibire tremtinių ligi 
šiol nepasiekiami. Juos pasiekia 
ir iš kančių išvaduoja jei nebent 
pati mirtis. Baisu! Atleiskit 
man už atvirą žodį, bet taip y- 
ra.

Neapgaudiaėkim savęs
Ir nėra čia ko savęs apgaudi

nėti: jokiom nuolaidom ir susi
tarimais neišgeibėsim pasaulio, 
nes pats Leninas pasakė: “Ne
svarbu. jei žus. tegu sau ir trys 
ketvirtadaliai žmonių rasės, 
svarbu yra tai. kad likusieji bū
tų komunistai”. (Ch. Holl. Le- 
nin. pusi. 190 >.

Mes. kurių broliai, seserys, 
tėvai ir giminės miršta ir da
bar Sibiro katorgoj, šaukiamės 
į laisvojo pasaulio sąžinę. Šau
kiamės ir tikime, kad kurtumo 
laikas praėjo. Atėjo laikas at
verti savo ausis ir akis. Jei ligi 
šiol Sibiro tremtinių kančias 
matė tik Dievo ašarom virtu- 

jis pakenčia dabartinę padėtį 
ir beveik nepajudindamas pirš
to žiūri, kaip pamažu, bet tik
riausiai žūva milijonai žmonių. 
Jeigu jiems tikrai rūpėtų tų 
milijonų likimas, tada būtų su
rasta ir reikalinga išeitis, ne
svarbu, kad ir kokia ji būtų.
“1 Ž savo gyvybę tiek aš. tiek 
ir daugelis kitu vokiečiu esame 
dėkingi tiktai Jūsų Tėvynei, nes 
lietuviai ne kartą padėjo mums 
ištrūkti iš visokių bėdų ir išgel
bėjo mus nuo bado”, — baigia 
laišką minimasis vokietis, dabar 
tarnaująs vokiečių darbo kuo
poje.

sios a.:' - cjo dangaus žvaigž
dės l.i. .l.ndlen visas pasaulis 
turi r.»a :i ią neteisybę ir iš
girst i .ii-ų sk ’ndą. Kitaip — 
paty . a iglą lcrdąi nae.s kasti 
kanaių. prie Valgos.

I' gj’šaa pradeda girdėt..

B, :..c džl;:u tlames. kad 
mūsų La! ? j;u pradeda girdėt. 
Ir mes llire '<ei yrės laimėji
mu .ap'i. karmaiavusi ir nusku
rusi Rus: ša. net ir tautas api
plėšt--i. dvigubai apsiškarma- 
lavo. Ir. nežiūrint jos tankų 
gaus; bčs. jos dienos suskaity
tos. Gi rusiškas imperializ
mas. nes laisves troškimas žmo
nių širdyse yra karštesnis ui 
sovietinių tankui ugnį. Mes tiki
me šviesia ateitimi ir manome, 
kad ji yra arti. Ir už tai su pa
čių rusų tremties rašytoja 
Raehmanova tariame:

“Nesakyk, kad jau nėra 
vilties.

Nesakyk, kad būsi sugniuž- 
dintas skausmo:

Juo tamsesnė naktis — juo 
šviesesnė žvaigžde.

Juo skausmas didesnis — 
juo Dievas arčiau.”

O mes tikime į Dievą ir į 
mūsų laisvą Ameriką, kaip į 
paskutinę Sibiro tremtinių ir vi
so pavergto pasaulio viltį, ir to
dėl šiandien čia maldingai kar
tojame "God bless America!”

♦'

Friw<-e*ė Margarita rūko viešimo
je. Tai retai pasitaiko karališkoje 
šeimoje, bet čia ji stebi arkliu 
lenktynes Ascot. Anglijoje. Že
miau Edinburgo kunigaikštis, ka
ralienės Elzbietos II vyras.

Radi<»aktyvūs pelenai

Stanford. Calif.. atominio ty
rinėjimo institutas praneša, kad 
radiaktyvūs pelenai galės būti 
panaudoti kaip maisto, vaistų 
sterilizacijos priemonė.

Šitie pelenai susidaro kaip 
pašalinis produktas atominėse 
krosnyse, kai sprogdinamas a- 
temas. Ilgai mokslininkai suko 
galvas, kaip juos iš krosnės pa

šalinti. kad nesukeltų grandini
nės reakcijos. Šitie pelenai iš
meta pavojingus spindulius. 
Saugumo sumetimais dideli jų 
kiekiai buvo išmetami laukan ir 
gerai paslepiami.

Tyrimo institutas mano, kad 
tuos pelenus galima panaudoti 
kitiems reikalams. Manoma, 
kad spindulių pagalba būtų ga
lima sterilizuoti mėsą. žuvį, pie
ną ir šiuos produktus supakuo
tus sukrauti tokiuose kamba
riuose. kurie neturi šaldytuvų. 
Vaisiai ir daržovės išsilaikytų 
daug ilgiau. Jvairūs produktai 
Ik1 karščio būtų sterilizuoti ir 
supakuoti į dėžes.

Tų pelenų krosnyse gaunas 
labai daug. Jų spinduliavimas 
yra labai didelis. Dabar radiu- 
mo gramas kainuoja tarp 15.- 
000 — 20.000 dol. Tokį pat 
spinduliavimą būtų galima gau
ti iš pelenų, kurie šiuo metu 
kainuoja tik kelis dolerius ar 
net kelioliką centų.

Tyrimų institutas mano, kad 
spindulių pavojingumas ir visi 
oanaudojimn sunkumai bus nu
galėti.

DARBININK AS____

Kan. J. B. Končių*. BALFo pirmininką* ir CARE at*tova*. Diep- 
holze, Vokietijoje. įteikia našlei mi mažais vaikais fARE pakieta *

TEISYBĖS PREMIJA MELAGIUI

2’
MŪSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI —

JŪSŲ’ LINKSMOMS ATOSTOGOMS
Our 80th Anniversary

BRIDGEWATER 
Op*n Fri. 6:30 to 8

BANK
A ▼ f n lA/ECTWEST BRIDGEWATER 

Op«n W»d. E*.- 7 to 8:30

CENTRAL HEATING COMPANY
šildymo systemos įtaisymas ir jos reikmenų 

pardavimas

90 Madison Street
Woreester, Mass.

Tel. 6-1417

Prancūzijoje kasmet skiria
ma viena premija rašytojui 
karžygiui. Ji vadinama “Teisy
bės premija” (Vėritėl. Iš auto
riaus reikalaujam;:, kad jis dai
lia literatūrine forma aprašytų 
tikrus savo išgyvenimus, tačiau 
ne paprastus, o nuotykingus, 
drąsius ir šiurpiu.* Ir tai turi 
būti tikra tiesa.

Šiemet fą premiją gavo Mar- 
tin de Hauteclaire. Jis aprašė 
nuotykius iš praėjusio karo ir 
pokarinių laikų, kaip dalyvavęs 
oro kautynėse Nik;.ragoje šali
mai generolo Sanciino. ką bai
saus ir nepaprasto išgyvenęs 
Tibete. Ispanijoje. Tunise ir 
Alaskoje; kaip kėlęs vestuves 
su gen. Sandino dukraite, indė
ne maya giminčaair kaip ji bu
vusi nužudyta: paskui jis vedęs 
kitą žmoną Kabaloje. Afganis
tane. vieno konsulo dukterį, ir 
dar trečią — amerikietę: pasa
koja ir apie savo vaikus —dvy
nukus kažkur Pietų Amerikoje 
ir vyresniuosius, kuriems jau 
20 metų. Spauda tą knygą su
tiko labai palankiai, plačiai ap
rašė ir įdėjo autoriaus atvaiz
dus, kuriais susidomėjo polici
ja...

Policija nustatė, kad tas 
žmogus, kuris retai kada nusi

"Paskutinės vakarienes” likimas
Apie 150.000 lankytojų kas

met beldžiasi j Santa Maria 
vienuolyno vart: s. kad pama
tytą vieną iš žymiausių Vaka
rų tapybos kūrinių — Leonar
do da Vinci “Paskutinę vaka
rienę". šis kūrinys .jau apny
kę*. tik jo likuči ii dengia vie
nuolyno refektoriumo sieną.

Visi nori pask >ėti ir pama
tyti. nes šis Leonardo da Vin
ci kūrinys pasm< ktas mirčiai. 
Jo neišgelbės jok: >s modernios 
konseivavimo oi apsaugos 
priemonės. Ir praėjęs karas 
pagrei ino šio kūrinio išbluki
mą. Tų likučių, k irie dar den
gia sieną, (fienos yra Atskaity
tos. Dar kelios dešimtys metų, 
ir vienuolyno siena bus visai 
nuoga.

Šis Leonardo kūrinys buvo 
nutapytas netikro* freskos bū
du. (Freskoje dažai dedami ant 
šlapio tinko, kad Igiau, įsigė
rę į sieną, laikytų i. I^onardo 
naudojo temperos techniką ir 
piešė ant sausos * ienos, kuri 
buvo padengta gi;> u. Taip Le
onardo amžininkai jau pastebė
jo plyšius ir atšokimus spalvo
se.

Paskutinio karo metu buvo 
pramuštas vienuo.yno stogas, 
taip “Paskutinė vakariene” ke
letą mėnesių buvo visai' atviro- 

•je erdvėje, kur veikė drėgmė. 
Paveikslą nugulė dulkės ir ne
švarumai. Tuoj po karo buvo 

k

o
o

v

imdavo kepurę, nes turėjo suža
lotą dešinę ausį, nėra joks Mar- 
tin de Hauteclaire, o Auguste 
Christian Couderc, mėsininko 
sūnus iš Toulouse. Dar besimo
kydamas jis turėjęs jau prastą 
vardą. Už neteisėtą nešiojimą 
garbės ordino (Legion d’Hon- 
ner) buvo baustas. 1939 metais 
paimtas į kariuomenę prasėdė
jo už virbų., nes prisistatė su 
padirbtais karininko dokumen
tais. Vokiečiams užėmus Pran
cūziją. atsidūrė koncentracijos 
stovykloje už skundimą žmo
nos, kurią apšaukė komuniste. 
Karui baigiantis. Toulouse teis
mo buvo pasmerktas mirti už 
krašto išdavimą. Tada jis dingo 
ir slaptai gyveno Paryžiuje. 
Parašęs graudų atsišaukimą, 
kaip nukentėjęs lakūnas, susi
rinko 600.000 frankų pašalpos.
Iš tų pinigų versdamasis ir tu
pėdamas pas sugyventinę, para
šęs tą nuotykių knygą ir gavęs 
“Teisybės premiją”. Ji padėjo 
išaiškinti tikrą teisybę: kas jis 
yra ir ko nepaminėjo —tikros 
savo žmonos, kuri su dviems 
dukterims gyvena Garonne a- 
pylinkėje.

Nemaloniausia buvo premijų 
komisijai: “apmovė it šaučius.” 

ARROW CAB ASSOCIATION
Dirba 24 valandas

l

627 MAIN STREET
Tel. 6-5184 TOorcester, Mass.

HOME LOANS
« J , J*

FOR BLYING, BlILDING OR REP^AlklNG A HOME

ALSO G. I. LOANS

CRAFTON SAVINOS BANK

GRAFTON MASS.

nuvalyti nešvarumai ir pak- 
kviesli restauruotojai specialis
tai. kad išgeibtų likučius, kurie 
buvo išsilaikę nuo 1908 metų 
restauracijos.

Dabar visas kūrinys yra 
smarkiai aptrupėjęs ir šešėliuo
tas. Prie šito prisidėjo dar 16 
d. atlikta pati pirmoji paveiks
lo restauracija. Paveikslas bu
vo perdažyta aliejiniais dažais, 
ir tas pakeitė spalvas. 1908 m. 
Cavenaghi po didelio vargo nu
ėmė aliejinius dažus ir konser
vavo naujomis priemonėmis. 
Didžiųjų plyšių ir aptrupėjimų 
jau neužlygino. 230 Franklin St.. Tel. 3-4610, 7-2161

Worcester, Mass.

Europos krikščionių darbininku 
jaunimas posėdžiavo

Tarp gegužės 5 ir 11 d. Vo
kietijoje įvyko Krikščionių Dar
bininkų Jaunimo kongresas. 
Šiai sąjungai priklauso 50 
kraštų. Kongresas prasidėjo ge
gužės 5 d. Kleve prie Niederr- 
hein ir baigėsi Essene. Buvo ap
svarstyta jaunimo religiniai bei 
ūkiniais klausimai ir parengta 
tarptautinio bendradarbiavimo 
programa. Kongrese dalyvavo 
Belgijos. Vokietijos. Anglijos, 
Prancūzijos, Olandijos, Airi
jos, Italijos, Luksemburgo, 
Maltos, Austrijos, Portugalijos, 
Šveicarijos ir Ispanijos atsto
vai.

ALEX SAMIA,
Biznio vedėjas

TRUMBLLL OIL CO.

- -fr

A Co-operative BanR Home I^oan
You Eliminate the Worry, Risk and Guess-work When You

Choose a Co-operative Bank Home Ix>an
It’s a far-xighted choice on your part, because you know 
exactly what part of your monthly payment is going for 
interest—uhat part is being applied against the principai. 
There are many other good features of Co-operative Bank 
Home Financing. We can’t tell you the whole story here. 
Būt vve’Il be more than glad to give you ALL the facts, if 
you vvill call at this bank.

GRAFTON CO-OPERATIVE BANK
GRAFTON, MASS.
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PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams 
Brooklyn, N. Y. _ 
Pusei metu -------
Užsienyje ----------

miškelio liudijimai

SUBSCRIPTION RAltS 
$5.00 
$550
$3.00 
$550

Domėsite yearly 
Brooklyn. N. T. 
Half year_____
Foreign ________

$5.00
$5.50
$3.00 
$5.50

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasirą
žyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimu turini 
ir kalbą redakcija neatsako.

ŠŪVIAI BALTIJOJE
ŽAIBINIS KARAS Europos šiaurėje... Sovietai užpuolė 

Skandinaviją pačioje naujo pasaulinio konflikto pradžioje gilios 
žiemos metu... Ir Eisenhouerio štabas, susirinkęs Fontainebleau, 
dalyvaujant ir norvegų bei danų karininkams, pasitiesė žemėla
pius, vedė to karo strategiją... Tai buvo tik stabo teorinis žaidi 
mas per praėjusias Velykas.

Žaidimas kai kuriuose švedų sluogsniuose buvo staigmena. 
Ten laikoma, kad Skandinavijos ruožas karo metu galįs būti ant
raeilės reikšmės. Jam pavojus mažesnis kaip“i9O m. Net Eisen- 
howerio štabo kai kas buvo nuomonės, kad Graikiją ir Turkiją 
įjungus į Atlanto paktą invazijos smūgis gresia ne sparnams ry
tuose ir šiaurėje, bet patiems pietums.

Jokie įvykiai Švedijos neišmuša iš neutralumo. Ir tik ginkluo
jasi ir dar labiau pabrėžia neutralumą, kuris iš tikrųjų virto pa
taikavimu Sovietams. Ji ėmėsi iniciatyvos išlaikyti ir kitus skan
dinavus neutralius. 1949 m. pasiūlė Norvegijai ir Danijai sudaryti 
šiaurės bendro apsigynimo bloką, kuris galėtų drąsiau spirtis tiek 
vienos, tiek kitos pusės pasikėsinimui į jų neutralumą.

*

Sovietams prie širdies buvo, kad skandinavai liktų neutralūs. 
Bet jų propaganda veikė, kad Skandinavijos valstybės savo tarpe 
taip pat nesusijungtų.

Niekas nežinojo, kada į duris 
pasibels enkavedistai ir išveš. 
Suimtųjų artimieji veltui tei- 
rausis bolševikinėse įstaigose. 
Teisybės nesužinos. Bet žemai
čiai buvo tikri, kad Telšių ka
lėjime yra slepiami jiems bran
gūs veidai.

1941 m. kilus karui tarp So
vietų ir Vokietijos, Telšiai gir
dėjo didelį sujudimą prie kalėji
mo. Motorai burzgą — ar tam, 
kad nuslopintų likvidavimo gar
sus, kaip tai buvo įprasta bol
ševikams, ar tam, kad suimtuo
sius išvežtų. O artyn nieko ne
prileido. Kai triukšmas nutilo, 
kai raudonieji dingo, žmonės 
puolėsi į kalėjimą. Jis buvo tuš
čias.

Pasklido žinia, kad Rainių 
miškelyje supiltas naujas, di
džiulis kapas. Suplaukė minios. 
Atkasė. 73 lavonai ar. lavonų 
dalys. Paskubom čia suversti, 
drabužiai sudraskyti, purvini, 
krauju aptekę. dar šviežiu 
krauju. Lyg visa tai būtų nutikę 
prieš dieną, dvi. Bet pažinti ne 
visus buvo galima. Veidai su
žaloti taip, kad tą patį žmogų 
-prisiskyrė sau kelios šeimos.

Čia nebuvo nei diplomatų, 
ministerių, politinių partijų va
dų. nei iš kitos pusės—žmogžu-

iz. VALANČIUS

džių, vagių ar kitokių krimina
linių nusikaltėlių. Čia tik ūki
ninkai, gimnazistai, darbinin
kai.. Tokie pat žemaičių žemės 
liaudies vaikai, kaip anais lai
kais, Kražių metais, sugrūstieji 
į upę ar nagaikumis kazokų už
kapotieji.

Tik jų likimas baisesnis ir 
paslaptingesnis. Neliko nė vie
no gyvo, kuris liūtų galėjęs iš
pasakoti, kodėl ir kaip jie virto 
kankiniais.

Bet jie, visi 73, yra nebylūs 
liudininkai, nes ją sužaloti kū
nai daug pasakė medicinos eks
pertams.

Ką jie kalbėjo, surašyta tų 
ekspertų protokoluose.—

1. čiužas Antanas iš Telšių. 
Pilvo ir krūtinės sumušimo žy
mės. Ant kairės kojos žemiau 
sąnario smūgis, žaizda, kraujas 
išsiliejęs. Abi rankos užpakaly
je surištos. Visos galvos kiaušo 
siūlės sutrūkusios, zonduojant 
(žaizdų gilumą matuojant) ma
tikis laisvai eina per visą kau
kolę, smegenys sumaišyti. Pa
akiuose mėlynė.

2. Bubeiė Stepas iš Alsėdžių. 
Lavondėmė stipriai išreikštos

Švedija ir liko saugoti savo politinę nekaltybę, o Danija ir 
Norvegija nuėjo į Atlanto Paktą. Norvegija, pats šiaurinis pakto 
narys, skubiai stato aerodromus prie Oslo, Gardemoen, Rygge, 
Lista ir kt., kad galėtų skubiai ateiti pagalba tokio žaibinio karo 
atveju.

Prie Norvegijos Sovietai gali eiti jūra arba pro Suomiją. Bet 
spauda pastebi, kad Sovietams į Norvegijos gyvybinius centrus 
patogiau pro Švediją. Sovietų šnipų marios Švedijoje, ypatingas jų 
susidomėjimas švedų Gotlando ir Oelando salomis, kurias turėda
mi gali kontroliuoti Švediją nuo Baltijos pusės; veržlumas pro 
suomių Alandų salas (ten net savo konsulatą turi), — rodo, jog 
Sovietų lokys nesirengia pagerbti švedų neutralumo, nesitenkina 
dominavimu Baltijoje, bet kelia koją ir toliau. Kai min. pirmi
ninkas Erianderis lankėsi Amerikoje, Sovietų spauda ėmė kolioti. 
Kai šnipams iškėlė bylą, Sovietai pataikė atsakyti šūviais į lėktu
vus. švedai įžiūri, kad jų nuolaidos nepatenkins Sovietų. Lokys 
kiša snukį vis gilyn į medų. Kol galima buvo jo išsipirkti svetimu 
medum ir svetimomis bitėmis, lengva buvo tylėti. Bet iš širdies 
šauksmas: “Pakarti Staliną!” prasiveržė švedams, kai bestija 
ėmė trinti švediškas biteles.

Ar tas gaivališkas šauksmas duos naują toną švedų palitikai. 
ar “realistinė” politika užčiaups bumą ir privers skriaudas toliau 
ryti, kaip nurijo prieš dvejus metus ir JAV savo lėktuvo nušovi
mą, priklausys nuo realios jėgos.

švedai šiuo tarpu turi 1000 lėktuvų, daugiausia sprausminių. 
po Sovietų ir Britų jie čia pirmoj vietoj. Sovietinio karo laivyno 
tonažas Baltijoje siekia 325,000, o švedų 98.000. Tai jau didelė pa
jėga. O kitur realios jėgos dar nėra. Karių paminklas Kauno kapinėse

visame kūne. Abiejų kojų su
mušimo žymės. Lyties organas 
sumuštas, kraujas išsiliejęs.. 
Smakras priveržtas prie kaklo, 
pažabotas raiščiu, liežuvis iškiš
tas, apatinis žandikaulis nuvers
tas žemyn. Tarp viršukaulio, 
pakauškaulio ir smilkinio kaulo 
yra aštriais nelygiais kraštais 
žaizda 8 cm. Smegenys išbėgę.

3. Tarvainis iš Žarėnų. Nuga
ra menčių srity sudaužyta. Ly
ties organai sumušti. Rankos 
surištos. Ties krūtinkaulio vi
duriu kairėje pusėje į cm. auk
ščiau spenio dvi šautos žaizdos. 
Kulkų išėjimo angos nugaroje. 
Viršum dešinio antakio durta 
žaizda. Dešinėje pusėje per ausį 
durta žaizda į smegenis. Veidas 
sumuštas.

4. Nežinomieji, neatpažintie
ji sužaloti dar daugiau. Vienas, 
tepažymėta protokole Nr. 54: 
Liežuvis perplėštas ir t.t. Nr. 
72: Iš burnos vidaus su durtu
vu išmaišyta gerklė. Liežuvio 
nėra.

Šitie protokolai buvo išstaty
ti Raudonojo Teroro parodoje. 
Jie buvo ištisai paskelbti “Že
maičių Žemėje” 1941 m., be to, 
buvo išleista atskira knygelė su 
kiekvieno kankinio gyvenimo 
aprašymu ir foto prieš kalėji
mą. Visi tie mirusiųjų liudiji
mai sako, kad jie buvo surišto
mis rankomis, kitiems ir bur
nos perrištos, “pažaboti”, kad 
jie buvo spardomi, daužomi, 
durklais badomi, šaudomi, oda 
lupama.

Visa tai buvo daroma ne tam, 
kad suimtaisiais greičiau nusi
kratyti, bet kad daugiau ir il- 
g au patenkintų savo sadistinį 
pasiskonėjimą svetima kančia. 
Jokie praeities kazokai nesusi
lygins tuo sadizmu. Ir ne jų čia 
darbas. Ar tai nebus darbas tų 
Stalino mokinių, kurie per visą 
nepriklausomybės laikotarpį 
Lietuvos duoną buvo valgę, bet 
slaptomis savo kraugeriui mo
kytojui dirbę.
• Atsimenu, kankinių laidoji
mo dieną —o tai buvo birželio 
28 — ankstyvą rytą kleb. kun. 
K. K—gius, MIC, ūkininkas J. 
N—va ir aš dviračiais patrau
kėme Telšių link. Alsėdžiuose 
sus Jojome. Bažnyčioje radome 
jau trijų jaunuolių, Rainių miš
kely nukankintų. palaikus. 
Karstai skendo gėlėse ir žvakių 
miške. Sužinojom: vasario 16 
d. išvakarėse Alsėdžiuose buvo 
iškabinta trispalvė; NKVD a- 
gentai įtarė šiuos tris vyrus, ir 
už tai jie buvo suimtf ir atsi
dūrė Rainių miškelio kankinių 
eilėje.

Kieno eilė bu> dabar?

neištesėjęs

Telšių - Alsėdžių vieškely, 
netoli Džiugo kalno,
radome didelį kraujo klaną. Vė
liau paaiškėjo, kad toje vietoje 
bolševikai sušaudė buvusį Se
dos progimnazijos direktorių 
Petrą Slidžių. Jis,
atiduoti bolševikams prievoles 
iš savo ūkio, buvo suimtas ir 
laikomas Telšių kalėjime su kri
minaliniais kaliniais. Kilus 
karui, kriminalistai buvo paleis
ti. Su jais ir P. Sūdžius. Bet 
pakeliui į namus buvo sušaudy
tas. Už ką — kas sužinos.

Artėjant prie miesto vis dau
gėjo žmonių vykstančių į kan
kinių laidotuves.

Suskambo Telšių varpai. Po 
pusvalandžio pasirodė procesi
ja. Dalyvavo Telšių vyskupijos 
kapitula, kunigai, kunigų semi
narijos auklėtiniai, visos Telšių 
mokyklos, organizacijos, valdi
ninkai bei tarnautojai ir minių 
minios žmonių. Karstus vežė a- 
pylinkės ūkininkai arkliais. Ve
žimai buvo kilimais apdengti, 
berželiais ir žalumynais apkai
šyti. Kiekvieno karsto gaJetse- 
dė artimieji. Po pamaldų iš 
katedros šventoriaus kankinių 
palaikai buvo palydėti į Telšių 
parapijos kapines. Trys, kaip 
minėjau, buvo jau išvežti į Alsė
džius. Ketvirtas į Pavandenį. 69 
pasiliko Telšiuose — iš jų 67 
bendrame kape, o V. Pabar- 
čiaus ir Korzos kūnai atskirame 
kape. Taip norėjo jų žmonos.

Karui pasitraukus į rytus bu
vo sudarytas komitetas kapui 
sutvarkyti ir paminklinei koply- 
čiia statyti. Jury komisija pri-

ėmė du planus — koplyčiai Rai
nių miškelyje, kitai koplyčiai 
kapuose, perkeliant į ją kanki
nių palaikus. Paruošiamieji 
darbai buvo pradėti, liet atslin
kus antru kartu rytų pabaisai, 
viskas nutrūko.

Čia, Amerikoje, vienas iš 
žvejų buvo paklaustas apie kan 
kinių kapo likimą. Atsakė, kad 
bolševikai visa, kas primena 
kankinius, pašalino, sunaikino 
ir Rainių miškelyje ir kapinėse. 
Žmonės apie juos nebekalba, 
beta slapta kapą lanko ir mel
džiasi su viltimi, kad ateis lai
kas, kada lietuvių kartos rink
sis prie jų kapo laisvai.

Kada jie viešai prabils

Rainių miškelio istorija nėra 
vienintelė Lietuvoje, o juo la
biau Europoje. Tai vienas iš 
baisiųjų sovietinio režimo išra
dimų, kurių dėka jau milijonai 
žmonių nužudyta. Paskutiniu 
laiku atgijo didelio masto Rai
nių miškelio istorija — Katvno 
kapai, kuriuose nužudyta 12<MM» 
lenkų karininkų. Atgaivino 
tardymą JAV senato nariai. Jų 
visas tardymas tik patvirtino 
tiesą, kuri seniai buvo žinoma— 
kad tai Stalino darbas. Bet iš 
tos tiesos praktinių išvadų tuo 
tarpu negali niekas padaryti — 
kaltininko patraukti į teismą, 
kaip tai buvo padaryta su hitle
riniais žmogžudžiais. Tik tada, 
kai Stalinas atsidurs Hitlerio 
padėtyje, galės būti skelbiama 
Niunrnbergo teismo antroji da- 
dalis. Tada oficialiai prabils ir 
Rainių miškelio liudininkai.

JERONIMO----------
SMUKLE
____________________________________ MODESTAS STEPATTIS

(Iš nespausdintos knygos “Būties Pievose”)

(tęsinys iš praeito nr.)

Bitė likusi be musiukų ir be 
medaus neišmanė ką daryti, o 
ir naktis patvoriais jau atsėli
na. Užsimetė tuščią maišą per 
petį ir tekina pasileido namų 
Hnk. Už musėlyno sutiko dai
nuojančius musinus, kurie grįžo 
namo pūdymą arę. Tie dar no
rėjo ją užkalbinti, bet ši, nė žo
džio nesakiusi, pasileido tiesiai 
į pušyną. Atsisėdo ant kelmo ir 
pradėjo mąstyti, net garsiai su 
savim kalbėtis.—O dabar,—sa
kė, — kas bus, gėda tuščiai na
mo grįžti. Ir verkė, kad net pu
šynai klausėsi sustingę, verkė 
ligi paskutinės ašaros.

ir nyku darėsi vienai pušy
ne. Rodėsi šešėliai paslaptingi: 
ilgais ragais, riestomis iltimis, 
smailiomis uodegomis mauroda
mi artinosi iš visų pusių. Atsistojo 

akyse vaizdai girdėtų pasakoji
mų apie pakaruoklius, kurie vi
sus gandydavę staigiai iškišda- 
mi barzdą iš po žemės ir vėl ją 
įtraukdami. Ypač lindo galvon 
tas baisusis voras, apie kurį bu
vo girdėjusi iš senelės, kai toji 
vakarais megzdama pasakoda
vo.

Gyvenęs labai senas, nedoras 
ir didžiai šykštus voras. Turė
jęs gražų sodą. Obuoliai augda- 
vę raudoni kaip bruknės, bet 
niekam nevalia buvę nė pažiū
rėti, o ką jau ir bekalbėti, jei 
kas būtų norėjęs nusiskinti. Su
sirgęs mažesnysis kirvarpienės 
vaikas ir nieko kito negeidęs 
kaip tik raudono obuolio. Moti
na, vis motina. Ėjusi prašyti, 
bet kur tau. Išlojęs ir pasakęs: 
— Griaužk sausą medį!

Sužinoję visi baisiai pasipikti
no, o vienas širšinas tiesiog 

pasakė: — Rukštėle, jei taip, 
įlįsiu pro tvorą, nukrėsiu visus 
ir dar šakas nulaužysiu!

širšinas kaip bematant persi
rito per tvorą, pasispjaudė ran
kas ir čiupęs pirmą obelį supur
tė taip, kad ir lapai nubiro. Tvė
rė ir antrai už storosios šakos, 
bet tuo tarpu atsėlino iš užpa
kalio senis voras ir vožė kaup
tuku širšinui tarpupetin. Tas 
žnektelėjo žemėn, o senis jį su
rišo ir įsakė pakarti.

Už kiek laiko širšiną surištą 
nutempė po pušim. Atjojo pats 
voras užsirioglinęs ant senos, 
raišos ir žvairos varlės, be bal
no ir be kamanų, širšino veidas 
buvo apžėlęs, bet akys — eže
rai saulėleidy. Neleidęs kori
kams kilpos ant kaklo užnerti, 
sakydamas: — Bjaurios rankos, 
nedavėt motinai raudono obuo
lio, kad sergančiam kūdikiui 
parneštų! Pats užsirišęs. Ir kai 
voras reikalavęs, kad tartų pas
kuti žodį ir visiems pasakytų, 
idant niekas daugiau nedrįstų 
žengti jo sodan, jis tepasakęs: 
— šienas!

Dabar bitė matė aiškiai šir
šiną tabajolantį po šaka. Dus
liai gargaliavo, moskatavo ko
jomis ,lyg norėjo jai ką sakyti, 
bet liežuvis ištysęs nusviro vie

non pusėn, o išverstose akyse, 
tartum kančios lauke, kovėsi 
mirtis ir gyvenimas. Juo labiau 
ji merkėsi, tuo daugiau kabėjo 
pakaruoklių: visi ne
kalti. visi kenčia, dar visi tru
putį kruta. Ir jos mūriukai, vai- 
šyti medum, dar meduotais 
snukučiais, ir tie jau pakarti. Ir 
kas baisiausia, kad visų akys 
atsigręžusios į ją, lyg didžiulis 
žvaigždynas, maldauja išmaldos
— pasigailėjimo.

Ir staigiai bitei pasirodė, kad 
iš visų akių pasidarė tik viena 
akis, kuri pušies vagotu kamie
nu leidosi žemėn. Lėtai žengė 
ir joje jau nebuvo nei skausmo 
žymių, nei išgąsčio, nei baimės
— tik nuostabus gerumas. Pati 
bitė šoko jos pasitikti, norėjo 
paklausti iš kur ji ateinanti. Pa
kišo ranką ir prašė lipti ant jos, 
o kai užlipo — buvo tik pušies 
sakai.

Aidėjo pušyne bitės juokas, o 
pušys šnabždėjosi: — Klausė
mės jos verksmo, pasiklausyki
me juoko, kuris kietesnis?

Bitė ilgai žiūrinėjo į pušų 
sakus: geltoni, skaidrūs — kaip 
gintaras. — Tuščia negrįšiu,— 
ir šoko rinkti sakų Kaip bema
tant maišas vė’ buvo pilnas, vos 

galėjo užrišti. Vargais negalais 
užisiritino ant pečių ir niūniuo
dama linksmą dainelę lingavo 
namo.

Pro duris su maišu netilpo, o 
nusiimti ir negalėjo — prikibęs 
prie nugaros. Visaip mėgino ir 
net pyktelėjusi sukeikė: kad 
tave kur derva! Kitos bitės, iš- 
girdusios brazdant už durų, 
pravėrė ir nustebusios išsižiojo 
— tokio maišo nė viena dar ne
buvo pamešusi, toks didelis.

O bitė pradėjo: — Tik padė
kit nuimti, net suplukau be
tempdama, nuo prakaito it kep- 
te prikepo. Truputį susivėli
nau, Tnat einu ir žiūriu, pakelė 
je besitaisą du keturlapiai dobi
lai žydėti. Man tik dinkt gal
von, — palauk! Pasislėpiau už 
lapo, nemirkčioju, nė nekvėpuo
ju. Vos tik dobilai sužydo, aš 
drykt ant žiedo ir rėškėm medų 
maišan. Kad būčiau turėjusi di
desnį maišą, ką čia, nė pusės 
nesusėmiau. Eidama namo visą 
kelią pirštus griaužiausi, taip 
tu man neateik galvon palikti 
kokį ženklą, galėjau lapą pa
laužti ar kokį šapą įsmeigti. Ry
toj būtume nubėgusios visas 
būrys. O dabar jokiu būdu ne
rasčiau tos vietos, labai klaidi, 
o dar ir prieblanda buvo.

Bitės negalėjo niekaip atsi
stebėti jos pasisekimu ir dar il
gai būtų vėpsojusios. bet ji at
siprašė, esanti pavargusi, no
rinti apsiprausti ir susitvarkyti 
su medum, o paskui eisianti 
gulti. Dar paprašė, kad laisty
damos gėles neužmirštų palieti 
ir jos rūtas, mačiusi visas palin
kusias.

Visos sutemose išdundėjo į 
darželį, o ji spruko kamaron ir 
vikriai išpilstė sakus į kitų me
dų — į savo nė lašelio. Paskui 
nuėjo gulti ir sapnavo. Jai‘ro
dėsi, kad visų medus pavirtęs į 
sakus, tik jos ne. Visos bitės la
bai verkusios, o ji pasakiusi:— 
Aš radau du keturlapiu dobilu. 
— Pro kitas prasisksverburi la
bai šlykšti senė ir ėjusi artyn. 
Už nulepusių lūpų kyšojo vienas 
dantis, plaukai nutrušę ir su
taršyti. o akys gęstančios. Sa
kiusi: — Parodyk man savo 
delną! Ar niekas nenužengė?

— Senė ilgai vėpsojo į delną 
ir kažką skaitė pusbalsiu. Jos 
akys dar labiau prigeso, kak
toje gyslos išsitempė ir nuka
rusi apatinė lūpa tabalavo, tar
tum neuždaryti variai, vėjo 
daužomi. O aš taip bijojau, kad 
kitos nsuprastų, ką ta senė sau 

po nosim šneka. Gerai, kad tas 
palūpis taip juokingai virpėjo, 
kaip mintuve. Visos pradėjo iš 
juoko prunkšti ir nė nesiklausė 
senės. O ji žvelgė man tai į a- 
kis, tai į delną ir vis sakė:

— Ne dobilas, ne dobilas!
Paskui, rodos, kitos apstojo 

mane ratu ir klausinėjo, ką se
nė man taip ilgai ir susijaudi
nusi pasakojo. Aš taip greitai, 
lyg iš rašto, pasakiau:
— Kai ji buvo jauna ir norėjusi 
rasti keturlapį dobilą bežydint. 
Išbėgiojusi visas pievas. lx't 
niekur neužtikusi. Kartą lipusi 
į aukščiausią liepą, ar iš ten ne- 
pamatysianti. bet vėjai nulau
žę šaką. Ir. krisdama ant viks
vos susižeidusi savo veidą. Nuo 
to laiko daugiau nė nemėginusi 
ieškoti. — Aš neradau. — sakė.
— tu būsi laiminga!

Visos sužiuro į mane, o pas
kui, pažvelgusios į senutę, pa
sakė:

— Vargšelė, nerado.
Nubudo bitė prakaito išmuš

ta ir pasakė: — Gerai, kad tik 
sapnas! Niekad daugiau į, Jero
nimo smuklę kojos nekelsiu.

Užsidėjo šalto vandens lašą 
ant kaktos, apsivertė ant kito 
šono ir vėl užmigo.
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Laukimo ir pasiruošimo dienos
(Tęsinys iš praeito nr.)

• šovinių dar mums neužtenka: 
neikia rimtesnių ginklų. Išsi- 
kviečiu daugiau vyrų, sudarom 
20 vyrų įgulą. Savanoriai išeina 
pamedžioti ginklų. Atima iš ru
sų kareivio šautuvą, kuris ati
duoda nesipriešindamas. Kitas 
parneša visą pusmaišį granatų, 
iš kareivio, ant šaligatvio mie
gančio. Pradžia yra.

Skambina Vyr. Štabas: prašo 
gelbėti Vytauto Didžiojo tiltą 
nuo susprogdinimo. Išeinu 
žvalgybom Kareiviai masiškai 
grįžta nuo Marijampolės, perė
ję per tiltą tuoj griūna poilsiui 
Nemuno dešiniam krante. Su
randam. kad sprogdinimo laidas 
veda į protestantų bažnyčios 
kiemą. Bet kiemas pilnas karei
vių. negalima įeiti. Nutariam 
palaukti nakties ir tada nukirpti 
laidus. Grįžtu į nuovadą.

Skambina Vytautas iš Žalia
kalnio. Praneša, kad su radijo 
stotim viskas tvarkoj, liepia 
klausyti transliacijų, skelbiama 
vėl Nepriklausoma Lietuva, 
skelbiama Aktyvistų Fronto su
darytoji vyriausybė, leidžiamas 
Lietuvos Himnas.

Mane iškviečia į Vyr. Akty
vistų Štabą. Jiems trūksta 
žmonių, nes dauguma užimti ra
dijo stoties gynimu. Su Šančiais 
ir Panemune nutrūko ryšys. 
Mane prašo vykti išžvalgyti 
Žaliąjį tiltą ir. jei galima, gelbė
ti nuo susprogdinimo. Gaunu 
dar vieną žmogų ir vieną gra
natą. Vykstam panemunių. A-

Partiząny sukilimas Kaune
leksote dega kuro sandėliai. Di
delis sprogimas ties aerodromu
Priartėjus tiltą, mano prietelius 
sakosi negalįs toliau eiti, labai 
koją skauda. Einu vienas. Iš ge
ležinkeliečio pasiimu kepurę ir 
kūjį ir artėju prie tilto, tikrin 
damas bėgius. Laidai atvesti a- 
pie 30(1 m. baterija įkasta že
mėn. prie jos sėdi du kareiviai. 
Aplink taip pat pilna kareivių. 
Laidą nukirpti neįmanoma. 
Pranešu štabui ir vėl grįžu į se
namiestį Užeinu į Centrinį Paš
tą. Pro šalį baltu arkliu joja 
rusų karininkas. Staiga nuo 
pašto rūmų laiptų pašoka gim
nazistas. atkišęs dirbtini pisto
letą įsako karininkui nulipti 
nuo arklio ir eiti atgalios. Ka
rininkas sumišęs paklauso, o 
gimnazistas užsėda ant arklio 
ir išdidžiai nujoja link įgulos 
bažnyčios. Tas vaizdas mane 
nustebino: Lietuvos himno gar
sai tam gimnazistui atėmė bet 
kokią baimę...

Pavakare vėl susirenka vyrai 
į nuovadą. Parneša liūdną ži
nią: ties prezidentūra politru- 
kas nušovė jauną partizaną 
‘‘Grandies" korporantą A. Žy- 
vatkauską. Kiti parsivaro kele
tą komjaunuolių, kurie buvo su
gauti beplosiant ar terorizuo
jant Patalpinami į nuovados 
daboklę. Studentas I. su grupe 
užėmė prezidentūrą, ten įstei
gtam pastovų postą. Sutemsta. 
Užsibarikaduojame nuovados 
duris. Eina baugios žinios, kad 
nuo Jonavos grįžta rusai. Ka-

1911 m.
rciviai vis dar traukiasi Sava
noriai išeina ginklų pamedžioti. 
Du maišus šautuvų pasiunčiu į
Mickevičiaus gatvės kalėjimą. 
Nors visi žinojo, kad naktį ka
reivis į kiekvieną! civilį g ili šau
ti. tačiau niekas nesusvyravo. 
Studentą B. pasiunčiau nukirpti 
laidų, nuo Aleksoto tilto į pro
testantų bažnyčią. Po kiek laiko 
B. grįžta ir raportuoja:

— Dzie. nupjoviau gal Kokį 
dešimtį laidų, ir vis dar jų yra. 
Norėjau prieiti prie baterijos, 
bet užlipau ant miegančio ka
reivio. tai maniau, kad tas ma
ne praris...

Po pusvalandžio susvyravo 
namas, balsus trenksmas —Vy
tauto Didžiojo tiltas išlėkė į pa
danges. Matyti. B. tamsoje ne
atsekė tikrojo laido.

Jauni, pasiaukojimu ir nepa
laužiama drąsa degą vyrai rin
kosi į Kauno senamiesčio parti
zanų štabą. R' jokio svyravimo 
jie vykdė visus uždavinius, 
nors mirtis ir grasė kiekviena
me žingsnyje. Gatvės dar buvo 
pilnos politrukų ir kareivių.

Ties Rotuše komunistai pra
dėjo plėšikauti. Partizanai tuoj 
juos išvaikė. Vienas partizanas 
buvo sužeistas. Kartu su juo 
gabeno ir kitus sužeistus parti 
zanus į buvusią Žydų ligoninę.

Pirmadienio pavakare gauna
me žinių, kad
per kautynes Aleksote sunkiai 
sužeistas leitenantas Dženkaitis.

Manydamas, kad rusai jau 
pasitraukė, likučius pradėjo ap-

lr jiems sapnuojas karo žygiai

238 Millbury Street
Worcester, Mass.

Zendzian’s
ASHMONT SERVICE STATION

Tel. 2-933(1

”Kas buvo nieks, tas bus viskuo,,
9

J. Paleckis daug ko tu
rėdavo papasakoti apie savo 
darbdavius, bet užtekdavo tik 
žmonai pažiūrėti, ir jis nutil
davo. Žmonos jis bijojo dau
giau negu Stalino.

šaučiūnaitės mirtis ir tėvui 
nuopelnai

Kaunas ties žydų kapinėmis 
(Žalakalnyje) buvo garsus sa
vo komunistinėmis nuotaiko
mis ir komunistų veikėjais. Tą 
žinojo ne tik kiekvienas polici
ninkas. bet ir Vydūno bei kitų 
padoresnių gatvių gyvento
jas. Pagaliau tai buvo nepa- 
slaptis ir kiekvienam kaunie
čiui. Netoli šių kapinių, prie 
Kraševskio g-vės galo. Radvi- 
lėnų plente, gyveno visa eilė 
darbininkų. Ten gyveno kele
tas neturtingų studentų, taip 
pat į komunizmą palinkusių. 
Nežinau, kokiu būdu Suaugu
sių Profesinės Gimnazijos pa
talpose 1936 m. susipažinau 
su viena labai judria ir švie
saus proto mergaite, šios gim
nazijos mokine. Ji buvo netur
tinga. dienomis tarnavo, o va
karais čia lankė gimnaziją. Ji 
galvojo studijuoti literatūrą. 
Vėliau dar kelis kartus visai 
atsitiktinai ją sutikau prie 
Kauno Miesto Sodininkystės, 
šnekteldavome apie literatūrą, 
naujai išėjusias knygas, kurių 
ne vieną vėliau skolinosi iš 
manęs ir mano draugų. Kur ji

J. DIRŽYS

šaudyti. J susišaudymą atsiliepė 
rusų dalinys, stovėjęs ties Vy
tauto Bažnyčia. Negausų parti
zanų būrį rusai pradėjo supti su 
tankais. Partizanai taip stipriai 
laikėsi, kad masės rusų, kurios 
ilsėjosi dešiniajame Nemuno 
krante, pradėjo trauktis. Tačiau 
priešo kulka kliudė Dženkaitį. 
Ilgą laiką negalėjome suteikti 
pagalbos. Jis gulėjo paslėptas 
krūmuose, kol kitą rytą buvo 
perkeltas į buv. Žydų ligoninę. 
Buvo viskas padaryta, kad bū
tų išgelbėta šio didvyrio gyvy
bė. tačiau — jis mirė.

Apie 15 kartų komunistai 
kartu su politrukais mėgino įsi
veržti ir padegti Kauno sena
miesčio Lietūkio sandėlius, pil
nus visokiausių turtų, tačiau 
partizanai visus puolimus atlai
kė.

Didžiausias rūpestis partiza
nams buvo išgelliėti P. Vileišio 
tiltą per Nerį. Vilijampolės par
tizanai buvo įpareigoti tik žval
gyti ir vengti bent kokios atvi
ros kovos su rusų daliniais, ta
čiau jų drąsa ir kovingumas 
veste vedė į mūšius.

visi per tiltą einą laidai, kurių 
buvo 6 {Maros. Tačiau nebuvo 
tikra, ar nukirpta tikrasis lai
das, ar rusai kitokiu būdu neiš
sprogdins tilto. Pasikviečiau 
Vytautą iš radijo stoties. Jis 
buvo sprogdinimo specialistas. 
Jį keli vyrai nuvedė į lentpiūvę, 
ir jis ten surado, kad laidas yra 
įkastas į žemę ir sprogdinimo 
baterija paslėpta kažkur malū
ne. Atkasti laidą buvo neįmano
ma, nes kiekvienu momentu ru
sai galėjo apšaudyti.

Nustojus viršum lentpiūvės 
kulkosvaidžiui tarškėti. įsakiau 
ant tilto neužleisti jokio žmo
gaus, kad kartais kas tiesiogi
niu būdu nepadegtų sprogsta
mosios medžiagos. Šeši vyrai iš
sidėstė Neries pakrantėje ir per 
visą dieną šaudė į tiltą. Viena 
pamaina, grįžusi į būstinę, atra
portavo:

— Per mūsų budėjimo valan
dą tris kartus po du rusus mė
gino užeiti ant tilto iš Vilijam
polės pusės ir vienas civilis iš 
Žaliakalnio pusės, bet apšau
džius tuoj grįžo atgal. Berau
dant pro mus pražygiavo 12 ru-

IIEALY & SI LLIVAV I\C.z

Distributors of

H A R V A R D

BEERS—ALĖS

1 Congdon Street Tel. 46X57
Worcester, Mass.

ANDERSON - WILLS, INC.
Hudson Sales and Service

209 So. Bradvvay Laurence, Mass.
Tel. 2-8261

gyveno ir kas jos tėvai buvo, 
niekas iš mūsų neklausinėjo.

Buvo šaltas pavasaris. Vie
ną rytą Kauno spauda paskel
bė. kad ties husarų kareivinė
mis. vienoje gatvelėje buvo 
rasta sekmadienio rytą nužu
dyta Suaugusių Profesinės 
Gimnazijos mokinė Š a u č i fi
na i t ė. Ji buvusi nužudyta, 
grįžtant iš pamokų. P. Vileišio 
aikštėje, o paskui ten nuvilkta 
ir pamesta. Nužudyta peiliu, 
vien tik keršto tikslais. Iš 
laikraščio patyriau, kad ji gy
veno Radvilėnų gv-je. arti žydų 
kapinių. Ant stulpų pasirodė ir 
kriminalinės policijos skelbi
mai. jog skiriama 1000 litų žu
dikų išaiškinimui. Iš žmonių 
kalbų (o Vydūno g-vė nuo 
Šaučiūnų gyvenamosios vietos 
gana arti, visų jaunoji karta 
tą pačią ir pradžios mokyklą 
lankei buvo aišku, kad Šau- 
čiūnaitė buvo veikli savu laiku 
komunistė, bet paskutiniais 
metais iš tos veiklos pasitrau
kusi. net turėjusi bernelį iš 
Kauno kriminalinės policijos. 
Taip pat iš žmonių buvo girdė
ti. kad atvežus jai įdėti karstą, 
tėvas nuplėšęs nuo jos karsto 
kryžių ir numetęs, kad “liau
dies prietarai" nesimaišytų. 
Kapuose buvo susirinkę jos 
draugai, tačiau, greičiausia, ten

Tėvai Pranciškonai
Prie savo vienuolyno Kennebunk Porte, Maine,
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buvo gana daug kriminalines 
ir saugumo policijos, ypač, kad 
ir pačios kalbos buvo labai aš
trios bei prieš policiją nukreip
tos. Jos laidotuvės tam tikra 
prasme buvo ir demonstracija 
prieš valdžią. Kurį laiką po 
to kursavo gandai, kad Šau- 
čiūnaitę nužudė saugumas kaip 
veiklią komunistę. Kiti nušne
kėdavo. kad ji žuvo nuo savo 
draugų komunistų |>eilio, kam 
pasitraukė iš komunistinės 
veiklos ir susidraugavo su vie
nu policininku. Pastaroji prie
laida buvo labai tikėtina, nes 
toks atsitikimas Kaune jau bu
vo nebepirmas.

Atėjo bolševikai. Jau 1910 
metais liepos mėn. tėvui šau- 
čiūnui paleckinė vyriausybė 
paskyrė 3Qf) litų {>ensiją. ku
rios dukrą ‘saugumiečiai" nu
žudę ir per radiją. )>er spaudą 
pasipylė visa eilė straipsnių jos 
veiklai išgarbinti.

Kelioms dienoms vėliau, užė
jęs vienas tos pačios gatvės 
nusigėręs valkata į vieną krau
tuvėlę. pradėjo plūsti sovietinę 
valdžią, kad skiria pašalpas 
smetoniškoms išgamoms, bet 
ne tikriesiems veikėjams. Tada 
šis paskutinis valkata papasa
kojęs. kad už Šaučiūnaitės nu
žudymą jie gavę |k> 50 litų iš 
vietos kelių komunistų. Jie. bu
vę kaimynai, pasigavę tą mer
gaitę ties Kauko laiptais ir nu
sivilioję į P. Vileišio aikštę, 
kur paprastais peiliais ją nu
dūrę. Paskui nuvežę ir pametę 
už kareivinių, kad būtų bėda 
kareiviams. Atlikę žygį, jie 
gėrę net tris dienas ir naktis.

Sekančią naktį šis nemalo
nus vietos komunistams pasa
kotojas dingo. Su juo dingo ir 
krautuvėlės savininkė. Komu
nistų darbų liudininkąj. maty
ti. visur nereikalingi. Visus iš
tinka tas pats likimas.

Parašiau vienam prašy mą 
mirti

Kažkodėl vieną lie;x>s men. 
dieną (1910 m.) su savo drau
gais susibariau ir nuėjau vienas 
valgyti j Studentų Valgyklą 
(Gedimino g-je). kurią savu 
laiku laikė studentai varpinin-

Pirmadienio rytą vienas bu
vęs {Kilicininkas buvo pasiųstas 
išžvalgyti P. Vileišio tilto, nes 
tuo metu jau buvo matyti ant 
tilto sukrautos sprogstamosios 
medžiagos dėžės. Nors abiejuo- 
se tilto galuose stovėjo stiprios 
rusų sargybos, tačiau partiza
nas drąsiai nuėjo iki trečdalio 
tilto, surado tamsų laidą, ve
dantį į sprogstamosios medžia
gos dėžes, ir jį nukirpo.

Tiltą išgelbėjęs, žengė kelis 
žingsnius atgal, bet čia pat nu
sviro nuo rusiško automato kul
kos.

Vienas leitenantas, veikęs Ža
liakalny ir su Senamiesčiu ne
turėjęs ryšio, apsikasė su kol- 
kosvydžiu kaino šlaite. Iš ten 
[>er lentpiūvės stogus galėjo 
kontroliuoti visą tiltą. Jis išvai
kė masiškai per tiltą besitrau
kiančius rusų kareivius, sustab
do visą judėjimą. Rusai keletą 
kartų iš Vilijampolės mėgino 
veržtis per tili j. tačiau jo kul
kosvydžio ugnis privertė juos 
trauktis.

I gniavietę pastebėjo vienas 
|M»litrūkas, prišliaužė prie apka
so ir nukovė.

Nė vieną minutę neišleidom 
tilto iš akių. Kas valandą buvo 
siunčiami 8 žmonių būreliai iš
žvalgyti ir. reikalui esant, šau
tuvų ugnimi sustabdyti judėji
mą. Tris kartus buvo nukirpti

kai. Valgykla buvo pustuštė, 
nes studentija buvo išvažinėju- 
si, o kurie dar liko Kaune, daž
niausiai naujomis vietomis ap
rūpinti. valgė “l okyje” ar kito
se pa našiose va gyklose. Nuos- 
stabiai nieko nematyti iš pa
žįstamų. ir aš at -įsėdau užkąsti, 
nes jaučiau nep; prastą nuovar
gį-

Prie mano staliuko, kepurę 
(Ki ranka pasiki ęs, atėjo kaž
koks kaimo darbininkas ir ty
liai paklausė:

— Drauge, ar man kartais 
neparašytum piašymo vietai 
gauti. Buvau nuėjęs, pasakė: 
atnešk prašymą ir gyvenimą 
visą surašyk.

Pažadėjau. Mano naujasis 
pažįstamas buvo kažkur nuo

sų kareivių, matyt, paklydusių g 
siaurose senamiesčio gatvėse. 
Jie kartu su savimi stūmės ma- H 
žą patrankėlę. £

— Ar jums nieko nedarė?
— Jie tik sumišę paklausė * 

kelio į Maskvą... $
Partizanas J. norėjo dar iš 

rusų atimti patrankėlę, bet su- 
draudėm, nes rusai buvo gerai įį, 
ginkluoti.

ANTRADIENIO RYTĄ 
buvo atkastas laidas, einąs iš 
lentpiūvės į tiltą, ir nukirptas. 
Kai viskas buvo sutvarkyta, du 
partizanai nuo Kunigų Semina
rijos atvedė vieną vokiečių ka
reivį, kuris slapta buvo 
tas gelbėti tilto...

Per P. Vileišio tiltą 
pačią dieną prasidėjo 
mas. Jis buvo partinazų
se. Per jį vaikščiojo mūsų tvir
tos sargybos.

Vėliau, kai eidavome per P. 
Vileišio tiltą, pagalvodavome: 
kaip mielai kovota ir rizikuota 
gyvybė dėl to plieno milžino, 
jungiančio Vilijampolę su Žalia
kalniu ir Senamiesčiu.

Ir tie, kuriems kovoje nusvi
ro galva, kurie prie laisvės au
kuro sudėjo brangiausias aukas 
išaugo mūsų akyse kaip didvy
riai. Ir jų atminimas lyg žibin
tas švies į tamsią naktį, į mūsų 
kovos kelią už laisvę.

Leit. K. Žiogelis

atsiųs-

dar tą 
.judėji- 
ranko-

Kėdainių. Pasirodo, jis norėjo 
gauti darbo milicininku. Para
šiau jam prašymą, parašiau ir 
jo gyvenimo aprašymą, kur jis 
suminėjo visus savo nuopelnus 
komunistams. Ten pasakojosi 
jis. kaip platino atsišaukimus ir 
panašius niekučius. Jis norėjo 
dar vieną kitą apylinkės žmogų 
įskųsti, bet radau būdą jį at- 
šnekėti. Ir jį tai vietai galįs re
komenduoti drg. Baronas, kurį 
1941 m. vokiečiai Kaune pako
rė kaip sadistinį enkavedistą. 
Tuo metu man toji pavardė dar 
buvo nežinoma, tik iš to kaimo 
darbininko sužinojau, kad mi
nimasis esąs didelis komunistų 
veikėjas ir “liaudies priešus bei 
kitus fašistus” padedąs į vietą 
(kalėjimą). (b. d.)
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MOTPASAVUY
UŽDAROS REKOLEKCIJOS
Jau ne vieną kartą pastebime 

laikraščiuose trumpas žinutes: 
ten ir tada ruošiamos uždaros 
rekolekcijos moterims ir mer
gaitėms. Net atskirai — trem
tinėms ir senesniosios kartos 
ateivėms lietuvėms. Šj gražų 
darbą beveik pastoviai varo Ne
kalto Prasidėjimo Šv. M. Mari
jos Seserys Putnam, Conn. 
Štai ir birželio pirmomis dieno
mis buvo tokios rekolekcijos 
tremtinėms, kurias vedė prof. 
Yla, o vėliau. 13-15 birželio, se
nosioms lietuvėms, jas vedė Tė
vas K. Butkevičius, O.F.M.

Senosios kartos lietuvėms 
moterims ir čia gimusioms duk
roms jau eilė metų rekolekcijas 
irgi ruošia Nukryžiuotojo Jė
zaus Seselės Brocktono ir Penn- 
sylvanijoj.

Tačiau daugeliui moterų, ku
rios dar nei sykio nedalyvavo 
tokiose rekolekcijose, ne visai 
aišku, kuo jos skiriasi nutypap- 
rastii rekolekcijų, kurios įvyk
sta kasmet parapijų bažnyčio
se.’ Todėl dažnai ir sakoma: 
“Šįmet jai atlikau rekolekcijas 
savo bažnyčioj.“ Tat ką gi be- 
veikt antrą kartą? Tiesa, tą 
“minimumą“, kas priklauso 
Dievui, šiaip taip stengiamos at
likt. Ind daugiau ką įsipareigot 
— nesame linkę.

Uždaros moterų rekolekcijos 
yra ypatingai vertingos dauge
liu atvejų.

1) Pasitraukti iš kasdieniniu 
pareigu

Nors trumpam laikui papras
tai esamose sąlygose porai die
nų išvykstame iš namų. Taigi, 
atsisveikiname su įprastom 
pareigom, kokios yra šeimoj ar 
šiaip darbe. Tat uždaros reko
lekcijos yra ne tik dvasinio su
sikaupimo, liet ir fizinės atvan
gos tarpelis.

Pasitraukimas iš namų mo
terims yra pats sunkiausias 
dalykas, ypač toms, kurios tu
ri didesnę šeimą. Atrodo, kad 
be rūpestingosios mamos net 
pora dienelių labai sunku išsi
versti. Tačiau vieną 5 vaikučių 
šeimos motiną girdėjau sakant, 
kad tos dvi dienos, kurias ji 
praleidžia rekolekcijose, sukau-

LIŪDNOS DIENOS ŠTRAUSAMS
Jei kas paklaustų didžiausią 

pasaulyje paukštį strausą, kas 
yra jo didžiausias priešas, dau
gelis tikėtųsi atsakymo, jog 
moterys. Tarpais užeinanti, tar
pais praeinanti strauso plunks
nų mada daugeliui strausų ne 
kartą nupešė plunksnas. Tačiau 
patys strausai dėl to. tur būt, 
perdaug nepyksta. Jie gal net 
labiau patenkinti, jog turi pro
gos gyventi gerose farmo.se. ne
gu laisvėje, kur jų tyko daug 
didesni pavojai, kaip plunksnų 
a pi i>ešim as.

Paskutinį kartą strausų 
plunksnos buvo labai madoje a- 
pie 1914 m. Tada strausų far- 
mos Pietų Afrikoje uždirbo mi
lijonus. Tačiau apie 1920 metus 
strausų plunk mos staiga išėjo iš 
mados, ir taimeriai nuskuro. 
Šiemet jie ir vėl turės progos 
atgaivinti savo ūkį ir uždirbti 
pinigo, nes žinios iš madų sosti
nės skelbia, kad šiais metais 
strauso plunksnos vėl puoš mo
terų skrylxMes.
Strausas yra labai opus pauk

štis. Iš laisvoje gyvenančių 
strausu padėtu kiaušinių tik 
ketvirtadalis išsiperčję užauga. 
Prijaukinti ir gerai prižiūrimi 
formų strausai yra atsparesni 
ligoms ir gana lengvai pakenčia 
plunksnų apkirpimą. Farmeris 
paprastai užmauna strausui ant 
galvos .juodą kojinę ir mitriai 
per 5 minutes paukštį nukerpa.

K. P—N K

pia daug vidinių jėgų ir jas su 
procentais vėl grąžina savo šei
mai. Taigi, šeima jokių nuosto
lių neturi. Be to, čia vėl tenka 
prisiminti, kaip lengvai kai ku
rios atsitraukia iš šeimos pasi
svečiavimui arba šiaip pramo
goms.

Moters darbas, susidedąs iš 
2 dalių: darbo fabrike ir įvai
rios ruošos namuose, be galo iš
semia jėgas. Gal dėl to perdide- 
lio įvargimo čia žmonės ieško 
visokių progų išsiblaškymui. 
Laikinas pasitraukimas nuo 
kasdieninių rūpesčių yra svarbi 
sąlyga, norint geriau įsigilint į 
rekolekcijose gvildena mus 
klausimus. Čia laikomasi išori
nės tylos, tuo būdu lengviau 
atgauti ir vidinę ramybę. O tai 
ir yra sėkmingų rekolekcijų 
pagrindinė sąlyga.

Kam teko būti rekolekcijose 
Putnumo seserų namuose, jau 
žino, kokiu jaukiu nuoširdumu 
dvelkia visa aplinkuma. Seselės 
stengiasi visa taip paruošti, kad 
rekclektantėms būtų patogu ir 
miela. Ypač dabar joms paleng
vėjo reikalai, nes pereitais me
tais buvo įrengtas atskiras na
mas.

2. Svarbiausias ginklas

Uždaros rekolekcijos yra 
maldos dienos; atstatymas tai
kos su Dievu per sakramentinę 
malonę bei maldą. Moteris — 
šeimos širdis, turėdama pati 
daugiau gaivios šilimos, jos per
teiks ir šeimai. Taigi, ta pilkoji 
kasdienybė nebus tokia sunki, 
jeigu ją nuskaidrinsim dievišką
ja šviesa.

Geriausia priemonė pagelbėti 
mūsų kenčiančiai tėvynei yra 
malda. Juk tuo tarpu nieku ki
tu padėti ir neįmanoma.

3. Rūpintieji klausimai

Uždarose rekolekcijose gvil
denami klausimai, kurie pritai
kinti rekolektančių amžiui, išsi
lavinimui ir jų gyvenimo sąly
goms. čia taip pat yra proga 
gauti atsakymus į įvairius rū
pimus klausimus. Tam reika-

Vėliau plunksnų šaknys išdžiūs
ta ir esti lengvai be skausmo 
pašalinamos. Užaugęs strausas 
iki savo 10-12 metų amžiaus 
kas 8-9 mėn. duoda po tokį vie
ną “kirpimą” apie 2 svarus 
plunksnų. Augintojas už svarą 
plunksnų gauna apie 7 dol.. bet 
moterys geruose Paryžiaus sa- 
lionuose sumoka iki 50 dol. už 
plunksną.

Strausų patinų natūrali 
plunksnų spalva yra juoda, o 
patelių pilka. Jos yra dažomos 
pagal reikalą įvairiomis spalvo
mis. šiais metais ypatingai mė
giama balta spalva. 

ILGIAU GYVENA
Apie 12.300.000 amerikiečių, 

t. y., kas 12 tas visų gyventojų 
jau yra atšventęs savo 65-tąjį 
gimtadienį. 1900 m. Šio amžiaus 
pasiekdavo tik vienas iš 25.

Kiekvienam 100 vyrų per 65 
melų amžiaus yra liti moterų. 
Tik trečdalis iš šito moteli} 
skaičiaus beturi gyvus savo vy
rus. dauguma yra našlės. Iš vy
li} našliais yra likę mažiau kaip 
trečdalis. Senieji žmonės gyve
na daugumoje miestuose. Pas
kutiniais metais 40*7 vyrų per 
65 m. ir 8G moterų dirbo arba 
ieškojo darlx>. Likusieji gyvena 
iš santaupų, draudimų arba ne
žudomo turto bei labdaringų į- 
staigų pašalpų.

lui paprastai skiriama atskira 
konferencija. Neseniai praūžęs 
kjiras suardė daugelį šeimų, 
perskyrė artimuosius, daugelį 
įstūmė į nusivylimą ir sieloj pa
liko visokeriopų žaizdų bei abe
jonių. Tad ypač tremtinėms už
daros rekolekcijos gali būti tik
ra dvasinio gyvenimo gydykla.

4. Paūgėkime!

Uždaros rekolekcijos daugeliui 
padės pagilinti žinias religiniuo
se klausimuose. Tai nėra nau
jiena, kad pasitaiko žmonių, 
kurie, išėję aukštuosius moks
lus, religiniuose dalykuose ne
daug tenusimano. Pav., šv. mi
šių aukos vertė ir jose dalyva
vimas daug kam nėra pakanka
mai aiškus. Anot patarlės—mo
kytis niekada nevėlu. Todėl iš
naudokime progas ir šioj srity, 
— paūgėkime! Kas nežengia 
pirmy-n. tas eina atgal. Ypač 
tas posakis tinka, kai kalbame 
apie dvasinę pažangą. Mes labai 
uoliai tobuliname savo butus. į- 
sigyjame paskutinius technikos 
laimėjimus virtuvės įrengimui 
ir t.t. Visa tai geri ir nepeiktini 
dalykai. Bet vis dėlto tai yra 
laikinojo gyvenimo reikalai. O, 
kad mes su tokiu pat uolumu 
parodytume rūpestingumo am
žiniesiems sielos reikalams! 
Tremties vargai ir sunki kova 
už būvį mus gerokai atbukino 
ir nustelbė domėjimąsi aukš
tesniais dalykais. Tačiau neten- 

’ ka abejot, kad mes būsime pa
kankamai budrios ir nesileisim, 
kad dulkės apneštų tas verty
bes. kurias išsaugojo ir brangi
no mūsų seneliai.

Frances Perkins prez. Trumano 
paskirta Civil Service komisijon. 
Ji dalyvavo Ženevoje Tarptautinė
je Darbo organizacijos konferen
cijoje.

MOTERS RAMUMAS ĮVEIKS 
BANDITĄ

Danijoje, Kopenhagos stoty
je. išleidus traukinį, žmonių 
praretėjo. Kasininkė prie lange
lio liko viena. “Šaukite visai ra
miai!“, pasakė ji užsimaskavu
siam vyrui. Ji buvo taip rami, 
.jog rodėsi, kad j ją atgręžtas 
koks vaikiškas žaisliukas, o ne 
ginklas. Kai vagišius dar šūkte
rėjo “Rankas aukštyn! Atiduok 
pinigus!”, ji ne tiktai rankų ne
kėlė, liet dar jam pasakė: “Aš 
turiu taip mažai pinigų, jog nė
ra ko jums nei duoti.” Banditas 
užsispyręs reikalavo savo ir 
grasė šauti, bet jo ranka drebė
jo. “Aš manau, — aiškino to
liau kasininkė, — jog jums ne
verta mane nudėti dėl tų kelių 
nususių kronų”. Ji taip įtikinan
čiai ir nei kiek nesijaudindama 
kalbėjo, jog banditas apsisuko 
ir dingo. Tada kasininkė uždarė 
pinigų dėžutę su 1700 kronų ir 
šūkterėjo policiją.

Didž. Britanijos karalienė Elžbieta II pirmų kartų istorijoje kaip 
pulko vadas ant eiklaus žirgo prie Buckingham rūmų savo gimtadie
nio proga priima įvairiu kariuomenės daliniu paradų.

NEATSILIEKA IR MOTERYS
(LAIŠKAS Iš AUSTRIJOS)

Nors moteris ja i seniai įrodė 
savo sugebėjimus moksle, mene 
bei politikoje, tačiau kai kurie 
žmonės tokiais nudėvėtais ar
gumentais, kaip, pvz., kad mo
terų tarpe nesą tokių garseny
bių kaip Beethovenas, Šopenas 
ar Dantė, grindžia pažiūrą, jog 
moterys dėl savo dvasinių ypa
tumų netinką kūrybiniam dar
bui. Kai jiems suminimi Nobe
lio premijos laureačių Pearl 
Buek, Gabriele Mistral ir kitų 
garsių moterų vardai, jie jau 
nusileidžia, jo z mene gal ir mo
terys esą kit .< pasireiškusios. 
nes esą menas remiasi ne pro
tu. bet jausmu, taigi esmėj la
bai artimas i -oterų prigimčiai. 
Tačiau tvirtina, jog mokslo sri
ty moterys la ai mažai pasireiš- 
kią.

Kad tokia nuomonė yra klai
dinga. nesunku įsitikinti, vien 
tik pasekus s• atidoj iškeliamus 
moterų darb s bei laimėjimus, 
kurie prisideda prie žmonijos 
pažangos visi so srityse, neišski
riant nei technikos. Nors net pa
žangiame Vakarų pasaulyje 
moterys tik paskutinį šimtą 
metų turėjo su vyrais lygias 
teises, kurios jas įgalino siekti 
mokslo ir r< ikštis viešajame 
gyvenime, (o kai kur. pvz.. 
Šveicarijoj, net dabar dar netu
ri net balsavimo teisės). ta
čiau per tą palygint: trumpą 
laiką jos sugebėjo pasižymėti į- 
vairiose viešojo gyvenimo sri
tyse. o mokslininkė moteris 
šiandien nėra jokiame civilizuo
tame krašte retenybė. Kiek 
daug moteni dirba mokslinį 
darbą, parodo net tokio nedide
lio ir šiandien tokiose sunkiose 
okupacijos sąlygose gyvenančio 
krašto kaip Austrija pavyzdys.

Vienos radiumo tyrimo insti
tutui vadovauja ne kas kita, 
kaip prof. Berta Karlik. Insti
tutas bendradarbiauja su 12 
institutų, O salia savo tiesiogi
nio darbo prof. Karlik vadovau
ji ir Austrijos akademikų są
jungai, kuri turi 590 narių. Žy
miausia atls'rė fiziko yra prof. 
Lise Meitncr. šiuo metu dirban
ti Stockholme atominės fizikos 
srity. Dr. Marieti B’a.u dirba 
šioj srity Amerikoje'. Prof. 
Pranciška Seidl nuo 1942 m. 
dėsto Vienos fizikos institute. 
Grąžo universitete docentė An- 
gelika Szekelv de Dobab dėsto 
eksperimentinę fiziką, o Ins- 
bruke doc. Erika CTemer fizinę 
chemiją ir doc. Maria Brands- 
tatter farmakognozi.ją.

Mediciną moterys yra ypa

tingai pamėgusios. Neminint 
jaunųjų, vien tik Vienoje yra 
trys patologinės anatomijos 
specialistės — doc. Carmen Co- 
ronini—Cronberg. doc. Irmtrud 
Obiditsch-Mayer ir Dr. Alek
sandra Piringer. Prof. Carla 
Zavvisch - Osenitsch, pirmoji ' 
moteris Austrijoje gavusi ordi
narinio profesoriaus titulą, ve
da histologijos - embriologijos 
institutą prie Grąžo universite
to. Tame pat universitete dėsto 
ir prof. Dora Bohrer.

Istorijos ir filologijos moksli
ninkų eilėse austrai turi irgi 
visą eilę moterų. Erna Petzelt. 
nuo 1932 m. vidurinių amžių ir 
ūkio istorijos profesorė Vienos 
universitete, šiandien vedanti 
ūkio ir kultūros istorijos semi
narą. yra pasižymėjusi ne tik 
savo gausiais raštais, bet ir pa
skaitomis Italijoje (1949) ir 
JAV (1947). Jos fakulteto ko
legė prof. Herzog - Hauser nuo 
1932 m. dėsto klasinę filologi
ją. Ji ypatingai žinoma kaip mi
tologijos ir religijų mokslo spe
cialistė. Klasinę archeologiją 
Vienoj dėsto doc. Hedvvig Ken- 
ner .o Insbruge doc. Erna Diez. 
Orientalistikoje dirba privatdo
cente Marie Hoefner. Gertrud 
Thausing. Margarete Faulkner 
ir Dr. Herta Macholm. Dr. H. 
Falkner yra dalyvavusi keliose 
sunkiose Afrikos tyrinėjimų 
ekspedicijose.

Psichologijos srity austrės v- 
ra išvariusios taip pat gilią va
gą. Dr. Sylvia Baver-Klimpfin- 
ger yra psichologijos docentė 
Vienos universitete. Ji yra pa
rašiusi visą eilę studijų apie ty
rimo ir stebėjimo metodus, apie 
sielos raidą nuo vaiko ligi su
augusio ir kitais klausimais. 
Insbrugo universitete dirba psi
chologijos srity prof. Pranciška 
Mayer. Vienos universitete Dr. 
Margarete VVeninger nuo 1948 
m. dėsto fizinę antropologiją.

Aktingai austrės reiškiasi ir 
botanikos moksluose. Prof. Kli
še Hofmann Vienos universitete 
dėsto paleobotaniką, o doc. Lo- 
tte Reuter ten pat skaito auga
lų anatomiją ir fiziologiją, gi 
doc. Elizabeth Woess-T.sc her- 
mak augalų sistematiką.

Dr. Hoefer yra išleidusi isto
rinę arabų kalbų gramatiką. 
Slavų filologija Grąžo universi
tete dėsto Siglinde Saduik.

Pažymėtina, jog Austrijos 
moterys yra įėjusios ir į iš tra
dicijos laikomus grynai vyrų 
srities dalykus. Prof. Sibille 
Bolla de Czaford - Jabbahaza-

Vaikų priežūra
Ateities istorikai 20 amžių 

galės pavadinti vaikų amžiumi, 
nes niekada tiek daug gero ne
padaryta vaikams, kaip mūsų 
amžiuje. Maždaug tik prieš 50 
metų susidomėta vaiku - kūdi
kiu. Anksčiau ir vaikams buvo 
taikomos tos pačios suaugusių 
taisyklės. Nepilnamečiai nusi- 
kalėliai buvo baudžiami pagal 
suaugusių įstatymus, kišami į 
tuos pačius kalėjimus. Našlai
čiai buvo priglaudžiami senelių 
ir invalidų prieglaudose.

Dar 1915 m. iš 1<XX) vienerių 
metų kūdikių mirdavo 1(XJ. nuo 
4 iki 14 m. mirtingumas buvo 
44.

1912 m. Amerikoje buvo į- 
kurtas “U. S. Children“s Bu- 
reau”. Jis parengė jaunimo ap
saugos įstatymus, juos pravedė 
kongrese, telkė medicinos prie
mones globoti ir gelbėti jauni
mą. Taip 1950 m. mirtingumas 
nuo 1 iki 14 metų iš 10.000 bu-

NIII-JI PASAULIO KATALI
KIŲ MOTERĮ ORGANIZACI

JŲ UNIJA
XIII-ji Pasaulio Katalikių 

Moterų Organizacijų Unijos 
Taryba 1952 m. balandžio mėn. 
24 d. turėjo audienciją pas Jo 
Šventenybę Pijų XII. Ryšium 
su šv. Tėvo žodžiais, kad dabar
tinis taikos darbas yra gal būt 
plačiausias iš Apvaizdos ligi šiol 
nurodytų darbų. Taryba priėmė 
rezoliucijas, liečiančias pasaulio 
taiką ir katalikių moterų įna
šus jos siekiant ir dabartinio 
pasaulio religines ir moralines 
bei ekonomines ir socialines 
problemas. Rezoliucijoje taip 
pat kreipiamąsi į Jungtines 
Tautas, prašant imtis reikšmin
gų priemonių, kad sustabdytų 
nuolatinius Dievo ir žmogaus 
teisių įžeidimus.

Mrs. M. O. Strawn iš Clymcr. 
Pa.. vilkėdama akademiškais 
drabužiais ir nešdama savo 3 
metų dukterį Aleksandrą. žengia 
Pennsylvanijos moterų medicinos 
kolegijos graduančių eilėse. Ji 
baigė mediciną šios kolegijos 
100-je laidoje.

Koiek Vienos universitete skai
to romėnų. Artimųjų Rytų ir 
moderniąją civilinę teisę. O ša
lia universiteto darbo ji yra 
ir ministerijos teisinė patarėja 
l>ei teisės Istorijos valstybinių 
egzaminų komisijos narė. Tame 
pačiame fakultete Charlotte 
Leimar dėsto bažnytinę teisę.

ši trumpa apžvalga rodo, 
kokį vaidmenį mokslo srity vai
dina moterys net tokiame nedi 
deliame krašte, kaip Austrija. 
Kartu tai rodo, kad austrės su 
tikrai gražiu įnašu ateina ne tik 
į austrų mokslinį gyvenimą, bet 
ir apskritai į viso pasaulio mo
terų įnašą į bendrąjį žmonijos 
kultūrinį lobyną. Jos gali būti ir 
ne vieno krašto moterims, ku
rias dažnai turi žymiai savo 
darbui palankesnes sąlygas, 
gražus paskatinimasis pavyz
dys, dirbant mokslo ar visuo
meninį darbą. J. V-tė

ir mirtingumai
į

vo tik 8. Nepilnamečiams mt 
kalteliams įrengi pataisos na
mai, našlaičiams specialios prie
glaudos ir mokyklos, ištobulin
ta vaikų daižeiio sistema, pra
džios ir vidurinėse mokyklose 
panaudota naujos mokymo, la
vinimo ir auklėjimo priemonės. 
Pradėtos rengti ir specialios 
vaikams pramogos: sukurti te
atrai. kurie vaidina tik vai
kams. pagaminta gerų vaikiškų 
filmų.

' IOT E R L'i S ŽIN OTIN A, 
KAI) —

• Ieškodamos ko nors nusi
pirkti. suvaikšto apie 12 mylių 
ir dažnai grįžta be jokio pirki
nio: “nebuvo, ko man reikia!“

• Sudėjus visus lūpų teptu
kus. kuriuos sunaudoja tik vi
dutiniškai besidažanti moteris, 
po penkerių metų būtų tokia 
krūva, kuri svertų tiek pat. kiek 
ir ji pati.

• Netekėjusios moterys A- 
merikoje turi didesnį išsilavini
mą ir daugiau uždirba, negu 
turinčios vyrus; pastarosios 
dažnai nusiskundžia: "būčiau 
žinojus, būčiau netekėjus." o 
pirmosios pasiskundžia: “bū
čiau tekėjus, jei būčiau žino
jus”’....

• Amerikoje viena iš trijų 
moterų dirba, viena iš trijų dir
bančių yra ištekėjusi, viena iš 
keturių ištekėjusių dirba dėl pi
nigo arba reikalo verčiama.

• Moteris vidutiniškai apsi
rengia per 7-8 minutes, jei ne
mato veidrodžio: prie veidro
džio jau prireikia laiko dv įgubai 
daugiau: “jis rodo, kad ne vis
kas dar tvarkoje.”

ITALIJA — MOTERĮ 
KRAŠTAS

Statistikos rodo, kad Italijoje 
per paskutinius metus žmonių 
skaičius padidėjo 5 milijonais. 
Gyventojų dabar priskaitoma 
42.197.123. Moterų skaičius vy
rus praaugo visu milijonu.

MOTERĮ VIENYBE 
išsirinko nau ją valdybą, kurią 
sudaro: pirm. P. Šimėnienė, 
vicepirm. M. Strumskienė, fin. 
sekr. U. Bacevičienė, ižd. St. 
Zubavičienė ir sekr. E. Siru- 
sienė. Ona Valaitienė, kuri jau 
ilgus metus iš eilės ėjo atsa
kingas pirmininkės pareigas, 
atsisakiusi šiuokart būti ren
kama į pirmininkes, išrinkta 
korespondente.

PRAŠO ADRESĮ
Pasaulio Lietuvių Katalikių 

Organizacijų Sąjunga ir Ateiti 
niūkių Taryba maloniai prašo 
visas ateitininkes agronomes 
bei namų ūkio specialistes, eko
nomistes bei teisininkes, gydy
tojas ir pedagoges atsiųsti savo 
adresus Pasaulio Lietuvių Ka
talikių Organizacijų Sąjungos 
Valdybai. Tuebingen. Chris- 
tophstr. 15-1. Vokietija. Reika
linga tarptautiniam bendradar
biavimui.

MERGAI! IĮ STOVYKLA
Tradicinė lituanistinė mer

gaičių stovykla, vad. Nek. Pr. 
Švč. Mergelės Marijos Seserų. 
Putnam, Conn.. šiais metais 
pradedama birželio 29 d., bai
giama liepos 27 d.

J stovyklą priimamas mergai
tės nuo 7 iki 16 metų, visam 
mėnesiui arba 2 savaitėm.

Mergaitės mokomos ietuvių 
kalbos, tautinių šokių, dainų ir 
rankdarbių. Angliškai kalban
čioms — atskiros lituanistinės 
pamokos.

Kelis sykius per savaitę sto
vyklautojos vežamos į apylin
kes ežerus maudytis, kas savai
tę rodomas filmas, rengiami 
laužai ir kt. pramogėlės.

Savaitinis mokestis — 17.50. 
Jei stovyklauja vienos sv.mos 2 
ar daugiau mergaičių, daroma, 
nuolaida.

i

Kreiptis šiuo adresu:
Immaeulate Coneeption Con- 

vent, RUD 2, Putnam. Conn.

farmo.se
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TARP AMERIKOS LIETUVIU
PITTSBl ’RGH, PA

\ORWOO!). MASS

• Antanas Žiūraitis. gyv. 
Chicagoje gavo šiomis dienomis 
iš patentų įstaigos \Vashingtone 
pripažinimą ir išradėjo doku
mentus už savo naujai išrastą 
pudrinę moterims, kuri šalia ki
tų privalumų turi dar iki šiol 
nebūtą — tamsiausią naktį, be 
jokio kito apšvietimo, pudrinės 
veidrodėlyje galima matyti sa
vo veidą.

• Muz. Rapolas Juška. Gre- 
gorian Institute of America. 
birželio mėn. nuo 23 iki 27 d. 
skaito paskaitas apie bažnytinę 
muziką St. Louis. Mo. arkivys
kupijos liturginės muzikos vasa
rinėje mokykloje.

• Tėvai Jėzuitai ruošia vasa
ros stovyklą berniukams, prie 
ežero Paw Pa\v. Stovyklavimas 
vyks visą liepos mėnesį, stovyk
lai vadovaus 
S. J. ir T. J.

Iš Jono Labanausko 
prisiminimų

šv. Antano parapijos. Bridge- 
ville. Pa., šios vasaros piknike, 
kur visada susirenka skaitlingai 
lietuvių iš plačios Pittsburgho 
apylinkės, pastebėjau vieną la
bai senyvą žmogų. Man buvo 
įdomu su juo susipažink ir ką 
nors tikslesnio išgirsti iš lietu
vių įsikūrimo čia Pittsburghe.

Apsirikau. Iš pasikalbėjimo 
su J. l^abanmisku paaaiškėjo. 
kad lietuvių čia būta jau 19-to 
amžiaus pradžioje. Tai tik iš 
užrašų, jei jie yra. būtų galima 
ką nors tikresnio sužinoti. Tę
siant pokalbį pasisakė mėgstąs 
lietuviškus parengimus, lietu
višką dainą, šokius, žodžiu, lie
tuviškumas jį gaivina ir palai
ko. Išklausęs jo šeimyninius 
pergyvenimus, užklausiu:

yra

y i-a 
yra

Čia pagaminama 60 L viso pa
saulio plieno. Pav. 1936 m. sie
kė 6.862.000 tonų, gi 1929 m. 
buvo pasiekta net 8.975.000 to
nų.

— Dar vieną klausimėlį ir 
baigiu. Kiek Pittsburghe 
katalikiškų bažnyčių

— Rodos, jei neklystu. 
85. Beveik prie kiekvienos
katalikiška mokykla ir seserų 
vienuolynas. Lietuvių yra trys 
bažnyčios: Dangun Žengimo, 
šv. Kaizmiero ir Šv. Vincento.

Kaip žinome, prieš šimtą me
tų Pittsburgas buvo visiškai 
gaisro sunaikintas. bet 1853- 
51 m. vėl buvo atstatytas. Nau
jas geležinkelis jungė su Phila- 
delphia. Pirmas darbininkų uni
jos susirinkimas įvyko 1856 m. 
vasario 22 d., išnešant rezoliu
ciją: "Vergija yra nuodėmė

T. J. Borevičius. 
Raibužis. S. J .
Dailės Instituto
Toronte išrinko

• Lietuviu 
suvažiavimas 
naują valdybą, kurios narių di
džiuma gyvena Amerikoje. Pir
mininku yra dail. Adolfas Va- 
leška.

• Al. Krapavičius. buvęs 
tremtinys, turįs didelius gabu
mus paišybai. įstojo į Pitts- 
burgho vakarinę pritaikomojo 
meno mokyklą. Mokslas už
truks du metus.

Šitaip kasama anglis, kuri tčliau bus naudojama geležie* gamybai.

Baisiojo birželio minėjimas
Ncnvoodc 1 tas Federacijos 

skyrius, birželi 1 5d. paminėjo 
pirmąjį lietuvi; trėmimą Sibi
ran. Kun. A. K .dauskas 9-tą 
vai. atlaikė šv mišias už nu
kankintus ir Sibiran ištremtus 
lietuvius, o p; noksią pasakė 
kun. P. šakah<.

Po pietų 4 vai. parapijos salė
je įvyko antroji minėjimo dalis.

Minėjimą ati iarė 10-to Fede
racijos skyriaus pirm. V. J. 
Kudirka, pakv; sdamas minėji
mui vadovauti šun. P. Šakalį.

Invokaciją a'kalbėjo kleb. F. 
Norbutas. o moterų choras, va
dovaujamas muz. V. Kamantau
sko. sugiedojo Budriūno “Ne
apleisk mūsų”.

Kalbėjo kun. P. Šakalys, kun. 
A. Kardauskas. V. Kamantaus
ko žmonos brolis, svečias iš Či
lės: papasakojo apie gyvenimo 
sąlygas Čilėje ir savo prisimini
mus iš anų baisiųjų birželio die
nų Lietuvoje.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
K. Mockus, iš Bostono. Prisi
mindamas pirmus okupacinius 
metus ir tuometines žmonių 
nuotaikas pabrėžė, kad kaip da
bar Amerikoje daug žmonių y- 
ra. kurie nesupranta, nepažįsta, 
kas tai yra komunizmas, taip ir 
tada Lietuvoje žmonės panašiai 
galvojo. Anuo metu ir Lietuvo
je į komunizmą buvo žiūrima 
lyg į naują partiją. 1x4 po metų 
laiko visiems akys atsivėrė, ka
da raudonasis maras pradėjo 
naikinti Lietuvos turtą ir žudy
ti nekaltus žmones.

J Sibirą daugiausia yra veža
mi tie. iš kurių nesitiki padaryti

I

i

i

LžI UVIŲ DIENA

• J. Variakojis, savanoris. 
Nepriklausomybės karų daly
vis. Vyčio Kryžiaus kavalierius. 
Lietuvos kariuomenės pulkinin
kas. buv. Lietuvos susisiekimo 
ir krašto apsaugos ministeris 
sulaukė 60 metų jubiliejaus. J. 
Variakojl' yra biržietis, studija
vo teisę Petrapilyje ir baigė 
Vladimiro karo mokyklą. Šiuo 
metu J. Variakojis gyvena Chi
cagoje.

• Salomėja Juškaitė, baigusi 
Vytauto Didžiojo universitetą 
Kaune, tremtyje dirbusi UNR- 
P.A ir IRO įstaigose. atvyko į 
Bedford. Ohio. iš Australijos, 
kur buvo emigravusi.

— Ar daug lietuvių buvo 
praeito šimtmečio pabaigoje 
šiame "geležies ir anglies” mie
ste .

— Jau buvo nemažai, tik ne
buvo organizuoti. Vięna, stigo 
vadų: antra, buvo labai sunkios 
gyveninio sąlygos. Nemokėda
mi anglų kalbos, visi ėjo į ang
lies kasyklas, kur uždirbdavo į 
dieną 83.28.

— Ar turėjote 
bažnyčią?

— Dar nebuvo, 
mutinis. *ada

(ir. Leonienės mokinių koncer
tas įvyko Baltimoreje 

šeštadienį, birželio 21 d. šv. 
Alfonso salė e. Programoj? da
lyvavo: Nijolė BrazaU'kaiiė. 
.Joan Clayton. Irena Diliav.sk?:- 
tė. \Vallace Dotiry. VVimer Lut- 
che. Roma Misiūnaitė. Vid : ?J. 
siūnaitė. Jūratė Palubir>kait " 
ir Radomira Sa\varvn.

Atostogos lietuviškoje 
aplinkoje

Kasmet daugelis kreipiasi pas 
mus atostogų reikalu. Praneša
me visiems, kas norėtu pasilsė
ti ramioje ir lietuviškoje aplin
koje, kad galėtu praleisti pas 
mus savaitę ar keletą birželio 
mėn. arba rugpjūčio ir rugsė’o 
mėn. (po rugpj. 15 d.). Kreiptis 
iš anksto šiuo adresu: Sister 
Superior. Immaculate Concep- 
tion. RED 2, Putnam. Conn.: 
tek: Putnam 8—5828.

Aš pats per
gyvendamas 

North Side. pradėjau tuo reika
lu rūpintis. Daug sykių lan
kiausi pas Vvskupą Phela.n 
prašydamas lietuvio kunigo. 
Pagaliau 19G6 m. nupirkome 
bažnyčią ir gavome lietuvį ku
nigą Igną Abromaitį.

— Ar daug anglies yra Pitts
burghe?

— Visoje Pittsburgho apylin
kėje yra 350 kasyklų, kuriose 
randama kietos ir minkštos 
anglies. J metus iškasama 150.- 
900.000 tonų. Depresijos me
tais. 1930. tūkstančiai angliaka
sių bado verčiami mėgino be in
žinierių pagalbos kasti. Daug 
liko tada užmuštų ir sužeistų. 
Sunkus ir pavojingas angliaka
sio darbas. 
Tremtiniai 
darbo.

— Kodėl
namas geležiniu miestu?

— Dėlto, kad čia yra didžiau
si geležies išdirbimo fabrikai, 
užima pirmą vietą pasauly. Jų 
šiandien yra 36. Tat neveltui 
Pittsl.urirhas vadinamas pasau
line plieno industrijos sos'ine.

tačiau pelningas, 
bijosi to purvino

Pitrsburghas vadi-

Lietuviu Radijo Draugijos
PROCR UI 0S

4. P GINK? S. Direktorio*.
šeštadieniais 2 vai. popiet. — WWRL 1600 kr—5000 vv.

GYVUOJA PER 22 METUS
įvairūs visuomen- * jiraneJimai. 
žinios. parengimai • koncertai 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11. N V.
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JUZA VITAS
IMr

<)r«, b«ngonjs transliuojami 
"auįienos muzika <vi^in*s 

,’okiai. ir t.t Vestuvės
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prieš Dievą ir nusikaltimas 
prieš žmogų." 1858 m. susior
ganizavo geležies, plieno ir 
skardos sąjunga vardu: The 
United Sons of Vulcan. kuri 
1875 m. jau turėjo 12 fabrikų.

Dvidešimto amžiaus pradžio
je. 1907 m., Aileghenv, trečias 
didumu JAV miestas, buvo pri
jungtas prie Pittsburgho. pa
keliant gyventojų skaičių iki 
150.000. Pittsburghas sparčiai 
augo, taip kad 1910 m. pasiekė 
534.000 gyventojų, kurių 80'i 
sudarė ateiviai iš Austrijos. 
Vengrijos. Italijos. Rusijos. 
Lenkijos ir Lietuvos.

Miestas išaugo Monongahela 
ir Aileghenv upių trikampyje, 
vėliau pavadintu Golden Trian- 
gle. Čia jau nesuteipant mies
tas plėtėsi j kalnuotą apylinkę.

Tarp 1920-30 m. labai didelis 
skaičius atvažiavo negrų, kurių 
šiandien yra 55.000. Jie turi 
savo rasės žmonėms klubus ir 
laikraštį: The Courier.

Senoji Aileghenv arba North 
Side daugumoj vokiečių apgy
venta: South Side serbais, ven
grais. lenkais, lietuviais ir ai
riais. Kast Libertv daugumoje 
italai ir negrai. Gražiausia mie
sto dalis yra Oakland. Čia yra 
didieji kultūros centrai, du uni
versitetai: Carnegie Institute 
of Technology ir University of 
Pittsburgh's CathedraI of Lear- 
ning: Šv. Povilo Katedra ir Vy
skupo rūmai: Mellon institutas, 
Carnegie muziejus ir knygynas. 
Syria Mosųue teatras, stadio
nas ir sporto aikštė Forhes 
Field.

Miesto zonoic yra penki di
deli parkai: Schenley, High- 
’and. \Vest. Riverview ir Frick.

1926 m. pavasarį miestas la
bai nukentėjo nuo milžiniško 
potvinio. Palinkėjęs linksmai 
leisti laiką — atsisveikinau.

— B. M.

l!»5 GRAND STREET

i
J I’. GINKI >
i Mrrk turiu*

J. VALAKAS 
PnM’»*<iniŲ l>ir.
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RLTTERFLY FARM —
Sumodernintas ūkis netoli Pino 

Groves ir nuosavu kainu šaltinio. 
Puikūs kalnu ir 4<‘nių reginiai. įren
gimai plaukiojimui, sportui ir poil
siui Te'eviziįa. Vokiška virtuvė, ska
nus maistas, gaminamas iš nuosavo 
Ūkio produktu. Erdvūs kamb->r;»i 
patogios lovos, šeimyniška nuotaika, 
krikščioniška aplinkuma. Kaina nuo 
35 dol. Informacijų kreiptis: M. 
RICHTER. Kast Imrham. N. Y. Tel. 
Freohold 7759.
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11:00 V AL. IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS. 
PAMOKSLĄ SAKYS J. E. VYSK. V. BK1ZGYS.

GIEDOS IVORCESTERIO sV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS. 
3:00 VAI.. ŠOKI AI GROJANT T O M M A D U R A OR K E S T R U I.

TĖVŲ MARIJONŲ PIKNIKAS

X

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE
THO’ZPSON CONN

komunistu. Pagal išdirbtą 
munistinę sistemą, niekas nie
ku negali pasitikėti ir iš baimės 
kad pats nebūtų sunaikintas, 
turi stengtis kitą sunaikinti. 
Norint komunizmą tikrai pažin
ti. reikia jį asmeniškai išgyven
ti.

Komunistai supranta tik jė
gos kalbą, todėl su jais tenka 
tik jėga ir kalbėtis.

Meninę dalį išpildė šeštadieni
nės mokyklos mokiniai, vado
vaujami mok. V. Tumienės. o 
moterų choras, vadovaujamas 
V. Kamantausko, padainavo 
tris liaudies dainas, priiaikintas 
padėčiai.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
buvo surinkta aukų $61.70.

Minėjimas buvo baigtas su- 
giedant tautos himną. I*. J.

i *°- VIS! VYČIAI J SI VAŽIAVIMĄ DAYTONE

?

Plieno liejyklose PittshurRhe. Pa., ištirpytas metalus b- ~a i ja:a 
skirtas formas.

Dayton. Oliio. — Šiais metais 
Lk tuves Vyčių visuotinis suva
žiavimas įvyksta rugsėjo 11-14 
dienomis Daytone, Ohio. Šis su
važiavimas skirsis kiek iš kitų, 
nes šiais metais sueina 40 metų 
nuo Lietuvos Vyčių organizaci
jos įs‘eigimo.

Šiam s važiavimui rengti ko
misija deda visas pastangas, 
kad šių metų seimas būtų ir 
darbingas ir kartu įdomus. Nė 
vienas nesigailės dalyvavęs Lie
tuvos Vyčių suvažiavimo Day
tone.

Suvažiavimo metu numatyti 
keturi darbo posėdžiai. Šiame 
suvažiavime bus skiriama žy
miai daugiau laiko svarbesnių 
crganizaci os reikalų apsvarsty
mui. diskusijoms. Pramatytos 
paskaitėlės šiomis temomis: re
liginė. lietuviškumo reikalu ir 
organizacijos reikalais. Joms 
skaityti kviečiami žymūs mūsų 
viesuomenininkai.

Suvažiavimo proga rengiamas 
MeTopolitan Operos solisto Al
girdo Brazio lietuviškų dainų ir 
pasaulinės muzikos koncertas.

Pažymėtina, kad pats solistas 
yra vyčių organizacijos narys.

Pasilinksminimas irgi bus 
puikus, šokiams gros visoj A- 
merikoje pagarsėjęs Frank Jan- 
kovic orkestras, vadinamas 
‘Polka King of America’.

Suvažiavimo {Kikilyje (ban- 
kiete) pagrindinei kalbai pasa
kyti kviečiamas M. Di Šalie, 
vienas iš žymiųjų Ohio valsty
bės katalikų veikėjų, turėjęs 
VVashingtone kainų tvarkytojo 
vietą, o dabar Ohio valstybės 
demokratų partijos kandidatas 
į JAV senatą. Be to. bankiete 
dalyvaus ir eilė veikėjų iš A- 
merikos lietuvių tarpo.

Suvažiavimo proga išleidžia
mas leidinys. Būtų gera, kad 
lietuviai verslininkai, profesio
nalai. prekybininkai ir visos ki
tos lietuvių pramonės bei pre
kybos įmonės įdėtų tame leidi
nyje savo sveikinimus vyčiams 
ar savo skelbimus. Visi sveiki
nimai ir skelbimai su auka siun
čiami šiuo adresu: Knights of 
Lithuania Council - 96, 1922 
Leo St.» Dayton 4, Ohio.

U.

HARTFORD, CONN

4

A MSTERDAM
Birželio 15 d. iškilmingos mi

šios buvo aukojamos už visus į 
Sibirą bei kitas šalis ištremtus 
lietuvius. Pamokslininkas pa
reiškė. kad minėdami šiuos 
liūdnus įvyki s. privalome pasi
ryžti. kad. I ikui atėjus, kuo 
greičiausiai rengsimės atstaty
ti sugriautą Tėvynę. Lietuviš
kosios Radi j Valandos metu 
Juozas Čyvas nušvietė svetimų
jų Lietuvai padarytas skriau
das. o kun. Kęst. Balčys anglų 
kalba įspėjo visus klausytojus, 
jog jei laisvais pasaulis vietoj 
kovos už laisvę pasirinks besą
lyginę taiką. • ii ilgainiui vergi
ja įsiviešpataus visur.
šv. Kazimiero mokyklos moks

lo metų iškil- ingas baigimas j- 
vyko birželio 22 d. po 9 vai. 
mišių. Šiemet 8-ąiį skyrių bai
gė 11 mokini:; iš kurių 2 yra 
tremtiniai. Kitiems metams j 
šios mokyklos vaikų darželi už
siregistravo a; ie 20 vaikų. Ka
dangi mokini skaičius vis au-

N. Y
ga. tai nuo rudens bus paskirta 
dar viena seselė mokytoja.

Va»niku dieną pamaldos bu
vo atlaikytos lietuvių parapijos 
kapuose, kurių metu buvo pa
gerbti ir visi žuvę parapijiečiai 
kariai, o taip pat ir visi už Lie
tuvos laisvę kovojantieji, žmo
nės džiaugėsi, kad kapai šiemet 
buvo labai gražiai sutvarkyti.

Žymaus veikė "o Miko Kerbe- 
Iio sūnus, kuris dabar tarnauja 
kariuomenėje Korėjoje, pakel
tas į seržanto laipsni. Linkimo 
jam sėkmingai kovoti Korėjoje 
ir sveikam grįžti į Amsterdamą.

Kun. B. Moleikaitis, seniau
sias lietuvis kunigas Albanv 
vyskupijoje (85 metų) buvo 
staigiai susirgęs, bet dabar pa
sveiko ir gerai jaučiasi. Dažnai 
j; aplanko daug jo pažįstamų.

Metines parapi jos piknikas į- 
vyko birželio 22 dieną. Pikniko 
pelnas bus skiriamas mokyklos 
pagerinimo reikalams. —Kb

T.itcratfr .* nau ji-na — n- p--nrast.-ii i-i.-rnn n-- ia- - J-i'-i-.
Jankaus .manas -PAKLYDĘ PAUKŠČIAI". I f.-m., k u na
f? 20. an1 -> _  52 fiO. G.aun.-.ma: Gabija 335 l'ni-.n Av<nu- .

Brooklyn 11. N. Y.

Nuo birželio 1 iki 11d. Msgr. 
Amljotas suruošė savo parapi
joje misijas ir 40 valandų at
laidus. kuriuos vedė Tėvas J. 
Venckus. S. J. Pirmas tris die
nas misijos buvo lietuvių kalba, 
c kitas tris dienas — anglų kal
ba. Hartfordo parapija yra jau 
gerokai sena, ji prasidėjo pra
eitoje šimtmečio pabaigoje. Da- 
Lartinę bažnyčią pastatė kiek 
vėliau. Parapijoje yra apie po
rą tūkstančių žmonių. Iš trem
ties atvažiavo apie 200 asmenų. 
Jų tarpe yra ir žymesnių žmo
nių. kaip pav. adv. J. L. Gied
raitis. ponia Skrupskelienė su 
savo trimis vaikais, kurie lėkte 
lekia per Amerikos kolegijas 
pirmais mokiniais. Vismontas ir 
kt. Ateitininkų yra apie 15. 
skautų apie 50. Veikia šeštadie
nio mokykla, kurioje yra apie 
30 mokinių. Parapi’inėje mo
kyklom yra apie 150 mokinių. 
Hartfordas yra laimingas, kad 
turi savo parapijinę “High 
School, kurioje yra be lietuvių 
vaiku ir airiukų. Reikia džiaug
tis. kad Hartfordo lietuviai 
skaitlingai leidžia savo vaikus į 
taip vadinamas High Sshool ir 
kolegijas. Hartfordo muzikos 
mokykloje profesoriauja Vy
tautas Marijošius. kuris kartu 
vargonininkauja Nevv Britaine. 
Lietuviai yra laimingi, kad tu
ri sau palankų vyskupą Henry 
J. O'Brien, apie kurį galima pa
sakyti šv. Rašto žodžius: “amat 
nostram geniem” (myli mūsų 
tautą), čia klebonauja Msgr. J. 
Ambotas. kuris dabar eina 84 
metus savo amžiaus. Jis yra se
nas Lietuvos bajorų tipas, tik
ras lieti ivninkasir didelis Lietu
vos mylėtoms, už nuopelnus lie
tuvybei apdovanotas Gedimino 
ordenu. Vikarauja kun. P. Sa
mulis ir Pr. Pranokus. Nors abu 
čia gimę, bet gerai lietuviškai 
kalba ir uoliai prisideda prie lie
tuviško darbo.

Misijos praėjo gražiai ypatin
gai keturiasdešimt ė. Reikia pa
dėkoti vienuolėms pranciškie- 
tėms už jų gražų darbą mokyk
loje ir už lietuvybės brangini
mą. Birželio 1 d. pastatė sceno
je veikaliuką — “Prie Dangaus 
Vartų” — lietuviškai. Vaiku
čiai nepaprastai gražų įspūdį 
darė scenoje. Atlaidų metu vie
nuolės nuostabiai puikiai puošė 
baltomis ir raudonomis pinavi- 
jomis altorių. Visa tai visus la
bai gražiai ir pamaldžiai nutei
kė. Mergaitės įteikė tėvui misi
onieriui rūtų, kaip padėką už 
jo darbą.
Linkime Hartfordo lietuviams 

laimingos kloties. Tegul Dievas 
laimina šitą gražią ir simpatiš
ką lietuvių koloniją.

—Iv.
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ROCHESTER,*1
— Birželio m. 29 d. Roches- 
in atvyksta utiniai iš Lie- 
ros pabėgę žvejai, kurie lie

tuvių parapijos salėje padarys 
labai svarbius ir įdomius prane
šimus anie dabartinį Lietuvoje 
gyvenimą, kodėl ir kaip jie pa
bėgo ir kt. Ta proga bus daug 
galima susižinoti ir apie savo 
kaimynų ar giminių gyvenimą. 
Ta dieną bus paminėti ir Kru
vinojo Birželio įvykiai.

t

— liepos m. 27 d. tradicinė 
Lietuvių Diena įvyks Schuetzcn 
parke.

— lietuvių kalbos pamokas 
lankančių vaikų išvyka įvyks 
šeš’adienį, birželio 21 d. pas R. 
Sherelį prie Ontario ežero. Vyk
stama mašinomis 10 vai. nuo 
parapijos bažnyčios.

— Akt. Juozas Kaributas ne
seniai sužinojo, jog Lietuvoje 
komunistai žiauriai nužudė jo 
motiną, seserį ir brolį.

------ Lietuvių šv. Jurgio par. 
mokyklą lankė per 100 vaikų. 
Lietuvių kalbos pamokas lankė 
58, kurios vykdavo kasdieną 
tuoj po normalių pamokų, kas

Ieškomi
Augaitis, Eduardas, iš Kel

minių — Padgelumbiškio ap.
Bakšys, Jurgis
Cepkauskas, Antanas ir Čep- 

kausakitė - Lukovvska, Stefani
ja, iš Aikščių ar Mileikių k., 
Čekiškės v., Kauno ap.

Ivanauskas, Kostas, iš Liepe- 
liuonių k., Stakliškių v., Aly
taus ap.

NAUJAI ATVYKO

N. Y.
dieną po vieną valandą. Du sky
riai per savaitę turėjo po dvi 
valandas ir vienas vieną vai. Šv. 
Jurgio liet, parap. mokyklą lan
ko. beveik, visi lietuvių vaikai. 
Liet kalbą mokė A. Sabaliaus
kas.

— Kruvinojo Birželio įvykių 
pamineijmas per lietuvių radio 
valandėlę įvyko birželio 14 d. 
J. Morkūnas anglų kalba ir A. 
Sabaliauskas liet, kalba padarė 
tai dienai atatinkamus prane
šimus.

— Atvyko į svečius: Jonas 
Vėželis, OFM, ir apsistojo pas 
tetą Agotą Žiemicnę. Iš Kana
dos D. Bobelis su dūkra ir Nor- 
šiūtė svečiavosi pas savo gimi
nes Ę. ir P. Norkeliūnus.

— Tradicinis Joninių vaka
ras buvo suruoštas birželio m. 
22 d., sekmadienį, parapijos 
kieme. Rengia AL Bendruome
nės Rochesterio skyr. valdyba.

— Vlada Sabaliauskienė jau 
tretiems metams pasirašė su
tartį su Nazareth College, Ro- 
chester, N. Y., kaip assist. pro
fesorė vokiečių kalbos. A. S.

asmenys

SPORTAS PASAULYJE
Amerikos profesionalų golfininkų 

pirmenybėse (open golf champion- | 
ship) Julius Boros nugalėjo žymųjį 
veteraną Ben Hogan, kuris siekė 4 
laimėjimo iš eilės. Jaunojo Boros 
laimėjimas tuo labiau vertinamas, 
nes jis į profesionalų eiles įstojo tik 
praeitais metais.

Evelyn Kauamoto iš Hawaii saly
no pastate nauja Amerikos rekordą 
400 metrų laisvo stiliaus plaukime. 
Jos laikas 5 min. 13.4 sek. Tuo A- 
merikos rekordas pagerintas 5.4 sek.

Chris Chataway pastatė naują D. 
Britanijos rekordą nubėgdamas 2< 
mylias imt S.55. 6 min. Tuo rekordas 
pagerintas 5 sek.

Kasmet 
rungtynės tarp JAV pietines ir šiau
rinės dalies gimnazijų rinktinių šiau
rinės dalies gimnazistai šiais metais 
nugalėjo pietiečius 81:70.

Vokietija laimėjo rankiasvaidžio 
thandballi pasaulines pirmenybes fi
nale nugalėdama Švediją 19:8. Švei
carija. nugalėdama Austriją 12:10 
laimėjo trečią vietą.

Vokietijos moterų krepšinio pirme
nybes laimėjo Heiddelbergo klubas. 
Šio klubo pirmam j>enketuke žaidžia 
amerikietė Alice Muck. kurios pui
kaus žaidimo pagalba heidelbergietis 
ir išsikovojo meisterio vardą.

Jim Peters iš Anglijos pastatė nau
ją pasaulio rekordą. Nors oficialiai 
maratono bėgime rezultatai neregis
truojami. kaip pasaulio rekordai, 
Peters atsiektas laikas iki šiol negir
dėtas. Jis tą ilgą distanciją (virš 26 
mylių) nubėgo per 2 vai. 20 min. ir 
42.2 sek. Iki šiol geraiusiu laiku buvo 
skaitomas korėjiečio Choi Y<x>n Chil. 
kuris minėtą distanciją nubėgo per 
2:26:07. Peters rekordą reikia skai
tyti nepaprastu ir galima drąsiai 
tvirtinti, kad jo taip greitai niekas 
nepralenks. P. V.

New Yorke ir apylinkėse Bostone ir apylinkėse * f

pravedamo e krepšinio

ę.

i

į

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D
GYDYTOJAS B CHBDKGAS

185 Clinton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

T«L MAIN 4-2829

Ofiso teL GLenmcre 5-3094
Namu teL GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushvrick Avė., Brooklyn 7, N. Y.

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

išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius •

I

Į

i

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADM’AY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBI.IC
Patarnavimas dieną ir naktj 

Koplyčia šermenims dykai
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2184

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston. Mass.

D. A. Zalctskas, F. E. Zaletskaf 
Graboriai ir Balsaniuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

Lithuanian 
Furnitiire Co.

; m o v e r s —
; SO 8 4618 ;
; INSVRED and BONDEI) J 
r Local and Long Distance MoveriJ

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

J i

I
Real Estate & Insurance l
409 W. BROADM’AY

So. Boston, Mass.

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

NAUJA GYDUOLE

Birželio 14 d. į New Yorko 
uostą, laivu “General Blatch- 
ford” atvyko:

SCHWEINERT, Emil, 
na, Oskar, Edwin, Sina, 
chard, Alma.

UKSTINS, Johann.
VIEHOFF, Erika, Alfred, 

Angelika.
AMMON, Georg, Lydia, Wil- 

ma. Erna.
ASCHMUTAT. Wilhelm. Ma

ria, Manfred, GEBEL, Else.
BERTULIS. Hans. Jenny.
BILINSKY, Konstantin, An- 

na. Erna, Albert.
BISHKOPF. Walter, Ursula, 

Erika. Hildegard.
BUSACKIS, Bruno.
FRANZ. Martha. Oskar, EI- 

friede. Julius.
GINEAS, Witold.
LAPIN, Irena, Xenia.
LESSING, Inge, Elma. 
NOLL, Gottlieb, Maria.
NOREIK, Arthur. Ottilio, 

Seimą, Otto. Ingrid, Friedrich.
PAPENDIK. Eduard. Anna, 

Greta, Lilli, Helena.
RAMONAT, Anna, Meta, 

Emanuel.
SCHLEMMINGER. Ewald. 

Alma, Ingrid. Anita.
WISSMANN, Georg. Emma, 

Ingrid.

An- 
Ri-

Izdonavičius, Benediktas, iš 
Plikšalio k., Laukuvos vi., Tau
ragės ap.

Juškevičiūtė - Kačka, Anta
nina, iš Krekenavos par., Pane
vėžio ap.

Kukta, Jonas, iš Gudonių k., 
Kurklių v., Ukmergės ap.

Macijauskaitė, Katrė.ir vy
ras Juozas, kurio pavardė neži
noma, kilę iš Trakėnų dv., Kal
varijos v., Marijampolės ap.

Matuiza, Aleksandras.
Mikaila, Jonas, iš Pakruovų 

k., Stakliškių v., Alytaus ap.
Paulauskienė - Venckutė, Ro

zalija, iš Viekšnių parap.
Staliulionis, Aleksas, iš Lie- 

peliuonių k., Stakliškių v., A- 
lytaus ap.

Staliulionis, Martynas, iš 
Vilkininkų k., Stakliškių v., A- 
lytaus ap.

Vadeika, Jonas ir Vadas, iš 
Meškučių k., Nedzingės par.

Valavičius, Jonas, iš Leipa
lingio, Seinų ap., sūnus Juozo ir 
Viktorijos Gegužiūtės Valavi
čių.

Vičiulis, Feliksas, iš Salantų 
vi., Kretingos ap., Jakštaičių 
km.

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

Consulate General of 
Lithuania

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

B A N C R O F T

MOTORS, INC

24 Portland St.

MORCESTEK. MASS.

H. K. WEBSTER CO.

Hay - Grain and

Feeds

240 M EST STKEET 
LBurence, Mass.

B

BALF Centras

ta

RUSSEM’S
295 ESSEX STREET

Lawrence. Mass.

PARDUODAMAS NAMAS 50x100

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

Vinį. Kinclieloe. Tel. EVergreen 1-2112

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

4-M-44-4"i-4-**4rP4-+P4-4-FF*W-F< 1I144>44*44*>94444»44t*4**4
• Telefonas: EVergreen 4-8934

*• • 
«>
• •

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

37 Shcridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

I

■s

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Groccry and Butchcr .Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami,
38 Grand St.. Brooklyn 11, N. Y.

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

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

M-a-

< •
< •

«>
• •

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

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

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

44449 9 9 9 8 ■»»’

• Tel. EV 4-9672 Namų tel. EV. 4-1912 !

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

; SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, !
; VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t. !

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
; 280 Union Avenue Brooklyn. N. Y’.

VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, AUSU', NOSIES IR GERKLĖS IJGOS

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

Valandos susitarus antrad., ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shore Lane, Ba> Shore, L. L. Tel. Bay Shore 3710. Važiuoti Long Island 

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

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. LOngwood 1721

S. Ankudas (Ankuda virius) M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

910 W. Lombard Street, Baltimore 23, Maryland

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

Trečiadieniais pagal susitarimą

PARDUODAMI NAMAI
PldUS, GERI, GEROJE VIETOJE

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

J. VASTOHAS
REALTY and INSURANCE 

3225 Fulton St. Brooklyn, N. V.
Tel. AP. 7-2790

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

JOIIN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

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

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

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 08 H AREUAM PL. 

JAMAICA, N. Y.
TeL JAmaicą 8-7722

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 MEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

-J

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

galvos skaudėjimų.
Patarnavimas diena ir naktj.

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

pačios ir i kitus miestus.
Reikale laukite: TeL TR 6-4434

Gauta iš Europos vokiečių ga
mybos nauju radijo aparatų. Vi
sos bangos ir F.M. Kreiptis i St.
GKABIJAUSK5, 5 Thomas
Park. So. Boston, Mass.

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

Prisiunčiam į namus.
ALENANDERS CO.

41 I West Br<»adway, 
South Boston 27, Mass.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

TRUST COMPANY

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

EVergreen 8-9770

Jose pi* Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Vfoodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-18%

MEMBER FEDERAL OEPOSIT INSURANCE CORPORATION

LAVVRENCE
STREETS

A Stro.ig Comnicrcul BANK

scrving A Vigorcus Commumty

X

TIME 1
MONEY } Trį

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

OTL RURNER and HEATING SERVTCE
520 MAIN STKEET BROCKTON, MASS.

Tel. 2608
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Kun. J. Petraitis. M1C. birže
lio 15 d. laikęs primicijas Ap
reiškimo par. bažnyčioje, ap
lankė pranciškonų vienuolyną 
ir “Darbininko” redakciją. Kar
tu buvo ir jo brolis Fe: ra s. ku
ris drauge su motina ir seserim 
Antanina gyvena Maspeth. N. 
Y Petraičiai yra kilę nuo Gau
rės ir iš Vokietijos atvykę prieš 
trejus metus.

DaiL Adomas Galdikas
su žmona Magdalena, birželio 
16 d. atvykę iš Paryžiaus j JAV 
ir apsistoję laikinai Middle Vil- 
lage. penktadieni aplankė 
"Darbininko" redakciją. TT 
Pranciškonų vienuolyną ir 
spaustuvę, pasidžiaugė gražiai 
suorganizuotu lietuvišku kuk li
ros centru ir palinkėjo sekrnsė 
ateityje.

Mark A. Kachunis.
trečiosios kartos Amerikos lie- 
tuvai'ė. gimusi Pennsylvani oje. 
o šiuo metu dirbanti Ne\v Yor- 
ko Beilevue Hospital kaip gai
lestingoji sesuo, dalyvavo "Dai- 
ly Nevis" Inąuiring Photogra- 
pher" ir buvo klausiama kurie 
pacientai: vyrai ar moterys yra 
lengviau slaugyti. Sesuo M. A. 
Kachunis atsakė, jog vyrai yra 
kantresni ir mažiau reikalauja 
iš ligoninės ner'onalo. Gail. 
sesuo. M. A. Kachunis yra bai
gusi Beilevue Nursing School ir 
nuo 1946 metų dirba Beilevue 
ligoninėje.

J^istcige pirmo j i Nru
Sekmadienį, birželio 22 d.. 

Apreiškimo parapijos salėje. 
Brooklynė’. įvyko Liet. Bend
ruomenės susirinkimas, kuria
me buvo įsteigta LB Pirmoji 
Nevv Yorko Apylinkė. Susirin
kimą pradėjo organizacinio ko
miteto pirm. J. Šlepetys. Savo 
trumpoje kalboje nurodė pir
muosius šios apylinkės uždavi
nys ir kvietė visus lietuvius 
aktyviai įsijungti į Liet. Bend
ruomenės organizacinį darbą.

Susirinkimui pravesti buco 
pakviesta Mylimas. Valaitis ir 
Rastenis. Susirinkusieji, aptarę 
kalkin iuos [radinius organiza
cinius reikalus, išrinko Pirmo
sios Apylinkės Valdybą ir revi
zijos komisiją. J Valdybą iš- 
rlnkta: K. Krušinskas. J. Kiau
nė. V. Jonynas, dr. B. Nemickas 
ir V Alksninis. Kandidatais liko 
V. Vaitiekūnas, dr. B. Radziva-

Liet. Kat. Federacijos Nevv 
Yorko skyriaus susirinkimas 
bus birželio 27 d. 8 vai. vikaro 
Apreiškimo parapijos salėje.

.Altoriaus Draugijos iškilmin
gos pamaldos, komunija ir pus
ryčiai 20 metų sukakties proga 
labai gražiai praėjo. Dalyvavo 
apie 160 narių. Kalbėjo prel. J. 
Balkanus. Tėv. V. Gidžiūnas, 
kun. Lekešis, kun. Kartavičius 
ir k. šv. Oonos sodalicijos na
rės giedojo per pamaldas baž
nyčioje ir dainavo per pusry
čius. Nuoširdus dėkui visiems, 
kalbėjusiems, sveikinusiems ir 
padėjusioms suruošti tą minėji
mą. Natkevičienė, Altoriai’^ 
Draugijos pirmininkė.

Lietuvių Bendruomenės 
nauja apylinkė suorganizuota 
White Plains. N. Y., vietinių ir 
naujakurių pastangomis, šiuo 
meu jau turima 26 nariai. Ti
kimasi. kad netrukus įsirašys 
daugiau.

Anicetas šimutis.
Pasaulio Liet. Žinyno redakto- 
įius. jau paruošė ir atidavė 
spaudai pirmąją žinyno medžia
gos dalį. Džiaugdamasis lietu
viškųjų orgainizacijų ir pavie
nių asmenų palankumu ir ben
dradarbiavimu. jis paskutinį 
kartą prašo organizacijas, ku
rios dar neprįsiuntė. kad pasis
kubintų su informaci omis. Rei
kalinga rrisiųsti organizacijos 
pirmininko ir sekretoriaus pa
vardes ir adresus, organizacijos 
įsikūi imo datą, narių skaičių ir 
turimo turto vertę. Siųsti re
daktoriaus vardu. 41 \V. 82 St., 
Nevv York 34, N Y.

orko LB apylinke
nas ir kun. A. Račkauskas. Į 
Revizijos komisiją išrinkta B. 
Kulys, dr. A. Dumbrys ir D. 
Penikas.

Organizacinis'komitetas arti
moje ateityje yra pasiruošęs su
daryti kitas Didžiojo Nevv Yor
ko LB Apylinkes. Viso yra nu
matyta sudaryti šešias LB Apy
linkes.

Susirinkimas praėjo labai gy
vai. tik galėjo būti trumpesnis 
ir sklandžiau pravestas. Susi
rinkimo dalyviai pradinio soli
darumo mokesčio įnašų įmokė
jo $39.50.

Primasis naujai išrinktos A- 
pylinkės Valdybos uždavinys 
bus sudaryti šioje apylinkėje e- 
sančių lietuvių kartoteką ir pa
ruošti lietuvybės išlaikymo ir 
lietuviškosios kultūros plėtimo 
planus.

72 - iras METINIS PIKNIKAS

Ruošia Šv. Jurgio Draugi ja
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K VACIAUS-CLINTON PARKE.
Betts and Maspeth Avė.. I,. I., N. Y.

PRADŽIA 2 VAL. P.P.
Jėjmo mokestis 1 dol. įskaitant ir taksus. 

Šokiams gros A. Pavidis ir jo orkestras.

Didžioji Lietuvių Diena
Rengiama Tėvu Pranciškonu DARBININKO naudai,

įvyks liepos-july 4 d. — J. A. V. Nepriklausomybės dienoje,
KLASČIAUS PARKE — CLINTON HALL

56—70 58th St., Maspeth, N. Y.
GRAŽI PROGRAMA. GARDŪS VALGIAI IR GĖRIMAI, ĮVAIRŪS LAIMĖJIMAI,

LNKSMA MUZIKA IR ŠOKIAI
Visi lietuviškos - katalikiškos spaudos globėjai ir mylėtojai iš anksto kviečiami 

dalyvauti.

Mokytoju Sąjungos
Centro Valdybos sudarytoji ko
misija ruošia lituanistinių daly
kų programas šeeštadieninėms 
mokykloms ir lituanistikos kla
sėms parapijų mokyklose. Ko
misijoje yra: S. Barzdukas, 
prof. J. Brazaitis. V. Čižiūnus, 
Ad. Dimas. L. Dambrauskas, 
Br. Kulys. P. Naujokaitis ir A. 
Vaičiulaitis.

Albinas S. Trečiokas
Balfo iždininkas, tremtinių e- 

migracijos reikalais kartu su ki
tais lietuvių atstovais jau tris 
kartus yra lankęsis Washingto- 
ne. Kaip jis informuoja, šito
kios kelionės suteikė progos lie
tuviams susipažinti su specialių 
Kongreso komisijų nariais ir 
jiems išdėstyti lietuviams rūpi
mus reikalus.

Muzikas Stankūnas
iš Mahanoy City. Pa., birželio 

20 d., lankėsi "Darbininko” re
dakcijoje.

Antanas Klimas,
Pennsylvania Universiteto įri
šti liktorius, lankėsi Brooklynė. 
praleisdamas apie savaitę laiko 
pas savo pažįstamus. Phiiadel- 
phijoje jis pats studijavo ir kar
tu dėstė vokiečių kalbą.

Operetės Choras,
kuris paskutiniu laiku Didžiojo 
Nevv Yorko lietuvių reprezenta
ciniuose parengimuose ir minė
jimuose dalyvau a daugiau, ne
gu kiti chorai, tebetęsia dar
bą ir laukia naujų dainos mylė
tojų. Nauji nariai priimami kiek
vienos repeticijos metu, o repe
ticijos vyksta dukart per savai

tę: antradieniais ir penktadie
niais 8 vai. Piliečių Klube, 

Brooklynė.
Kaip choro dirigentas Myko

las Iauberskis painformavo, 
choras per paskutiniuosius 15 
mėnesių turėjo 14 koncertų, 
kuriuose buvo sudainuota 63 
dainos iš 158 dainų, turimų re
pertuare. Per tą laiką choro ei
les perėjo 119 asmenų, iš kurių 
pastoviai buvo ir dabar tebėra 
per 50. maždaug po lygiai mo
terų ir vyrų. Iš choristų tarpo 
šiuo metu yra JAV’ kariuome
nėje. o 2 JAV’ kariuomenės nau
jokai.

Repeticijų lankyme stropiau
sios per tą laiką pasirodė Gude
lienė. Mikalauskienė ir- A. Liu- 
bėrskytė. Pirmosios dvi repeti

cijose buvo 101 kartą, o trečioji 
— 98 kartus. Po 95 kartus re
peticijose buvo V. Zelenkevi- 
čius. V. Zelenkevičeinė. A. Sa- 
mušis ir M. Ilgūnas. R. Vencai- 
tė — 93, Klivečkienė — 92 ir 
po 91 — M. Žukauskienė ir A. 
Kreivėnas.

Atsimenant, kad visi choris
tai dienos metu dirba fabrikuo
se .o dainai skiria savo laisva
laikį. tai yra tikras jų pasišven
timas lietuviškumui. Patys au
kodamiesi, operetiečiai kviečia 
ir naujus bičiulius jungtis jų 
dainuojančion šeimon.

Reikalingas butas
2 ar 3 kambarių ir virtuvės 
mažai šeimai.

Pasiūlyti prašome “Darbinin
ko” administracijoje. Tel. GL. 
5-7068.

KOMUNISTAI PRALAIMĖJO
v

Brooklyn. Brč>nx, N. Y. 415 
Bruckner Bivd. yra S. W. Far- 
ber fabrikas, kuriame prieš 3 
metus pradėjo dirbti keletas DP 
lietuvių. Pirmieji buvo A. V’ak- 
selis ir V. Karmazinas. Fabrike 
dirba 250 darbininkų, tarp jų 
15 lietuvių.

Nelaimei, tame fabrike, 13 
metų darbininkus atstovavo 
grynai komunistinė UE unija. 
Pradėjus pirmiesiems lietu
viams dirbti, kilo mintis tą uni
ją nuversti. Buvo daryli žygiai, 
bet pradžioj*' nepasisekė. Prieš 
kelis metus amerikiečiai darbi
ninkai visai nesidomėjo politi
ka. o keliolika dypukų ką pa
darys prieš šimtus, šiandien 
amerikietis skaitydamas žiau
rius Korėjos įvykius, pamatė 
komunistų žiaurumus, daugu
mas suprato, kad komunizmas 
yra didžiausia žmonijos nelai
mė.

1951 m. Micamold radijo fab
rikas nuvertė tą pačią UE uni
ją, ir daugiausia DP pagalba 
išrinko CIO uniją. Sekdami tuo 
pavyzdžiu, Farber fabriko lie
tuviai ėmėsi ryžtingo darlio. 
Buvo susirišta su didžiausia

DARBININKO RĖMĖJAI
Po $5.00: M r. Domas Budrys, 

Hoboken, N. J.
Po $4.00: Mi s. V.Sidarienė. M. 

Razanauskas. Brooklyn, N. Y„ 
Mr. & Mrs. Joseph Bačėnas, Ar- 
lington, N. J.

Po $3.00: J. Obelienis, Brook
lyn. N. Y.

Po $2.00: J. Remėza, Mr. 
Zvinis, Charles Koshis. M. Kau
karas. A. Grigaitis. M. Kučins
kas, Mrs. M. Skirmont, Dr. A. 
Starkus, H. Jalinskas. Mrs. A. 
Garbon, Mrs. O. Shurt, M. Ja- 
katt, Mrs. O. Mackevičius, Mrs. 
A. Ragelis, A. Dėdinas. V. Ka- 
ramazinas, K. Kairys, P. Daili- 
dėnas. A. Yuska, G. Žerolis, J. 
Zidanavičius, Brooklyn, N. Y.,
F. Zaleskas, A. Valkavičius, So.

“šviesos” Sambūrio

visuotinis suvažiavimas. įvykęs 
New Yorke gegužės 30—31 
dienomis, aptaręs savo organi
zacinius reikalus, pareiškė su
sirūpinimą lietuvybės likimu 
tremtyje. Atitinkamose rezo
liucijose pasisakyta prieš be- 
pradedančią reikštis apsnūdi
mą.

Naujai išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis šitaip: 
pirm. dr. J. Repečka. vicepirm. 
dr. J. Petkevičius, sekr. Gr. 
Daunienė ir nariai J. Vilgalys 
ir V. Pitkunigis.

Balfo centre
šiomis dienomis gauta 200 

dol. aukų, kurių po 100 dol. pri
siuntė Racine, Wis., ir Los An
geles, Cal.. Balfo skyriai. Ra- 
siniečių laiške pageidaujama, 
kad 50 dol.. kuriuos paaukojo 
Lietuvių choras, būtų perduota 
penkioms daugiavaikėms liet, 
šeimoms Vokietijoje, TMD D- 
jos 121 kuopa savo 50 dol. pra
šo skirti Diepholzo Gimnazijai.

LINDEN, N. J.

Pirmas šių metų lietuvių ra- 
dio Piknikas įvyks liepos-july 
13 d., sekmadienį Lietuvių
Laisvės Parke, Linden, N. J. 
Antrasis gi piknikas tos pačios 
radio valandos, įvyks rugsėjo 
7 d.

IŠNI'OMUOJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui: apšildomi ir 
aptarnauti. 72 Ocean Avė., 
Jersey City. N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba į Brooklyn, N. 
Y. tel. EV .8-1805.

UI

USA unija A F of L. kuri yra 
griežtai antikomunistinė.

National Labor Relations 
Board leistų daryti rinkimus, 
jei turėtų 30G fabriko darbi
ninkų parašų. Nuo š. m. gegu
žės 3 dienos iki birželio 13 d. 
savaitėje kelis kartus ruošė dar
bininkų mitingus, kuriuose ra
gino darbininkus nuversti ko
munistinę uniją. Pagaliau pasi
sekė surinkti reikiamą nuošimtį 
parašų ir birželio 13 d. laimėjo 
linkimus. 117 balsavo už nau
jąją antikomunistinę unija. 80 
— už senąją ir likusieji už ne
utralią.

Pagirtinas dalykas, kada toks 
mažas lietuvių būrelis drįso pra
dėti kovą ir ją garbingai laimė
jo. Daugiausia čia sumanumo 
ir energijos parodė V. Karma
zinas. Darbas buvo sunkus, y- 
pač mums pažįstant komunisti
nius metodus. Komunistinės u- 
nijos šalininkai labai puola 
naujus ateivius — DP, esą jie 
neturi pilietybės ir drįsta kovo
ti prieš Amerikos piliečius.

Šis žygis yra didelis laimėji
mas kovoje prieš Amerikos ko
munistus. V.

Boston, Mass. I. Walski Mrs.
S. Danyla, Westfield, Mass., S. 
Andrulis, S. L. Jasinskas, A- 
thol, Mass., B. Pakštis, Brigh- 
ton. Mass., Rev. M. Vembrė, 
Stoughton, Mass.. C. Aukštikal
nis, Gardner, Mass., P. Joni
kas. Salėm. Mass.. V. Juzuko- 
nis, Hyde Park. Mass.. S. Rut
kauskas. C. Nausėda, P. Žibū- 
nas, A. šiugžda, Mrs. S. Skopas,
A. Ralses. Chicago. III., Mrs. A. 
Kriaučius, Cicero, UI.. J. Kason, 
Dolton, III., Mrs. J. Čepaitienė,
B. R. Petraitis, J. Navalinskas, 
Pittsbubrgh. Pa., A. Babilonis, 
Mrs. E. Balukevičius, Phila., 
Pa., Mrs. A. Šatus, Mrs. M. A- 
boyas, Scranton, Pa., W. Butek, 
Homestead, Pa., Mrs. Zensitis, 
Easton, Pa., J. Navickas, Mrs.
P. Kalanta. Bayonne, N. J., J. 
Jasiukevičius. Paterson, N. J.,
M. Barkus, Hoboken, N. J., B. 
Ofrossimovv, Millville, N. J., 
Mrs. M. Krungelevich, Miss M. 
Kašėtaitė, P. Navadauskas, 
Mrs. M. Bakotis, Waterbury. 
Conn., G. Lukša. Nevv Haven, 
Conn., K. Ivanauskas, P. Zig
mantas, V. Degutis, Mrs. V. Ye- 
rasitis, Cleveland, Ohio, Mrs.
G. Knystautas, Warren, Ohio,
K. Dubauskas, P. Aleskaitis. 
Detroit, Mich., Mrs. A. Butkus, 
Sodus. Mich.. Mrs. B. Chaponis, 
Luther, Mich., Mrs. S. Bagdo
nas, Kenosha, Wtsc.. A. Čižaus- 
kas, Sheboygan, Wisc., Mrs. J. 
Mikėnas, P. Vinskas, Mr. J. Mi
kėnas, Amsterdam, N. Y., P. 
Mažeika, White Plains. N. Y., 
A. Engmanas. Bronx. N. Y., 
Mrs. E. Fisher, Great Neck, N. 
Y., J. Sesciia. Baldvvin. L. I.,
N. Y.. Rev. A. Jaunius. San 
Ysidro, Calif.. Rev. J. Kučingis. 
Los Angeles. Cal.., M. Wait- 
vviez. Oregon City, Oregon, E. 
Lesli, Albany. Oregon, Rev. G. 
F. Jonaitis, Tuscon, Arizona, 
Mrs. U. Tūrio, Waterville, Me., 
A. Sajauskas, Baltimore, Md., 
Rev. S. Aleksiejus. Hatch, Nevv 
Mexico.

Po $1.00: P. La lis, Lavvrence, 
Mass., Mrs. A. Juzukonis, Eve- 
rett, Mass., Mrs. Anna šešto
kas, So. Boston. Mass., V. Kle
vas. Taunton, Mass., V. Serga- 
lis, Mrss. Anna Stakes, Chicago,
III., J. Guzaitis, Cicero. UI., Mrs. 
Barbara Davviatt, Westviile, 
UI., Mrs. Rose Bender, Mrs. 
Mary Jukas, Exeter, Pa., Mrs.
J. Geležinis, Nevv Ringgold, Pa., 
Miss Yanulaitls, Phila., Pa., 
Mrs. Julia Balunas, Bayonne, 
N. J., P. Šmotas, Waterbury, 
Conn., J. Kashuba, Torrington, 
Conn., P. Domeika, Detroit, 
Mich., A. P. Davis, Alliance, 
Ohio, Mrs. F. Ališka, Kenosha, 
Wisc., O. Žičkus, Ozone Park,
L. I., N. Y„ Rev. J. Marčiulio
nis, Campbell, Calif., Mrs. B. 
Bellas, Denver, Colorado.

Rengiasi j marijonų ir seselių 
piknikus

Iš Bostono šįmet numatoma 
ypač daug svečių į marijonų 
pikniką liepos 4 d. ir Putnam 
seselių pikniką liepos 27 d.

11,046 DP Mass. valstybėje

Pagal DP imigracijos įstaty
mą j Massachusetts valstybę 
atvažiavo ir įsikūrė 11.040 DP. 
Jų registraciją pravedė guber
natoriaus atitinkama komisija, 
kurioje buvo ir A. Kneižys. 
Komisija davė statistiką 
imigracijai pasibaigus. Komisi
jos pranešime pažymima, kad 
iš profesionalų kol kas tik in
žinieriai galėjo gaut sau arti
mesnį darbą, tačiau iš viso Iš
darbių tarp DP beveik nėra; 
daugumas jų dirba. Komisija 
pažymi, kad bendrai daugumas 
DP yra geri darbininkai (hard 
\vorkers) ir randa savo vietą 
šio krašto ekonomijoje. Didelė 
dauguma yra užpildę tuoj po 
atvykimo pareiškimus pilietybei 
gauti.

Daugiau kaip pusė buv. DP 
gyvena Bostono ir VVorcesterio 
miestuose. Iš kitų vietovių tik 
Cambridge, Springfield ir 
Brockton turi daugiau kaip po 
100. Komisija nustatė, kad tarp 
DP, negavusių savo profesinio 
darbo, yra 33 gydytojai (jiems 
čia neleidžiama praktikuoti ir 
laikyti egzaminų). 10 farmacis- 
tų, 26 teisininkai (pagal įstaty
mą teisę gali praktikuoti tik 
piliečiai). Iš teisininkų astuoni 
plauna indus ar dirba virtuvė
je. vienuolika dirba fabrikuose, 
o kiti dirba namų ruošoj. Mass. 
valst. yra buvę 95 vid. ar prad. 
mokyklų mokytojai, nedirbi} 
savo profesijoje, tačiau jų da
bartinio darbo komisija nepa
duoda. Komisija smarkiai savo 
raporte kritikuoja buvusius sto
vyklų tvarkytojus, kurie neiš
mokė per kelis metus žmonių 
angliškai. Labai mažai pasitai
kė tokių buv. DP. kurie buvo 

reikalingi visuomenės para
mos. Tat bendrai Mass. valst. 
komisija tremtinių įsikūrimą 
vertina labai teigiamai.

Paminėjo Bunker Hill dieną

Birželio 17 d. visas Bostonas 
minėjo 117 metų sukaktį nuo 
Bunker Hill mūšio. Ta proga 
priemiesty Charlestovvn įvyko 
didelis paradas. įstaigos tą die
ną nedirbo, bet daugumas įmo

nių ir krautuvių veikė.

Stipri audra

Naktį iš birželio 17 į 18 d. 
siautusi audra apie Bostoną ir 
visoje Nauj: Anglijoje padarė 
daug nuostolių — išvertė me

džius. vielas, sutrukdė judėji
mą. Dėl siaučiančių karščių pa

didėjo ligonių skaičius ligoninė 
se.

Dever vėl kandidatas

Demokratų partija kandidatu 
į Mass. valst. gubernatorius vėl 
stato Dever. Respublikonai dar 

neišrinko kandidato. .

Naujas Boston Post 
savininkas

Populiams Bostono dienraš
tis Boston Post pėrė .jo į naujo 
savininko John Fox rankas, šis 
laikraštis įsteigtas prieš 121 
metus.

Pagimdė keturis kūdikius

South Shore ligoninėje Šou t h 
Weymouth prie Bostono Mrs. 
Marion Manning birželio 19 d. 
pagimdė keturi kūdikius —tris 
bereniukus ir vieną mergaitę. 
Tokių atsitikimų būna maždaug 
vienas iš 500.000 gimimų. Vai
kučiai gimė per anksti ir padėti 
į inkubatorių. 27 metų amžiaus 
motina jaučiasi gerai. Katali
kiška šeima sutiko šį įvykį 
klausydama mišių ir melsda
mos. Mass. valstybėje per pas-

BilI Sniith iš Toronto. Kanada, 
nors sirgęs vaikų paralyžium (po
lio), dalyvauja Kolumbijos uni
versiteto komandos laivelių lenk
tynėse Onondaga ežere, X. Y.

kalinius 52 metus gimė septyni 
ketvertukai.

Dr. Sanders negavo teisių

Savo laiku pagarsėjęs gydy
tojas dr. Sanders, tardytas už 
paskubinimą ligonei mirties, vėl 
mėgino atgauti savo teises, ta
čiau gydytojų draugija Nevv 
Hampshire jo prašymą atmetė.

Įdomi dailės paroda

buvo birželio 814 d. Bostono 
miesto sode (public garden). 
Aplankė tą parodą dešimtys 
tūkstančių žmonių.

Amerikos IJet. Bendruomenės

Bostono skyriaus laik. org. 
komitetas artimu laiku turės 
posėdį tolimesnės veiklos rei
kalu.

Radio žinios

Lietuvių Radio Korp. rengia 
linksmą metinį pikniką, kuris į- 
vyks sekmadienį liepos-July 13 
d., puikiam Brockton Fair 
Grounds. Brocktone.

Kaip ir kas metą pikniko 
programa bus įdomi ir įvairi. 
Šiemet dalyvaus \Vorcesterio 
Tremtinių Meno Mėgėjų Choras 
vadovaujamas R. Juozaičio; 
dainuos mylimas dainininkas 
Jonas Tamulionis iš Nashua.

N. H.. Bernardas Koritis paruo
šė žavią $250.000 vertės pui
kiausių, brangiausių I. J. Fox 
Amerikos didžiausios kailių 
krautuvės Kailių Parodą: bus 
renkama metinė gražuolė “Miss 
Lithuania of Mass.”; gros pui
kus Falcons Radio orkestras: 
bus įvairių laimėjimų ir įžan
gos dovanų.

Rengėjai kviečia visus į šį 
puikų, šios vasaros didžiausią 
ir įdomiausią pikniką, Brock
ton Fair Grounds, Brocktone, 
sekmadienį. liepos-Julv 13 d.

Steponas ir Valentina Minkai

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

Bradford St., Lawrence, Mass. Tel. 
'7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norwood, 
Mass., ir

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

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

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

"dininkė — Bronė Cinnienė. 79 
Bi. ry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Nell P. Meškūnas, B. 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEIZIO vardu. 50 Cot- 
tage St., Nonvood. Mass. To], Nor- 
wood 7-1449. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.


