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Mac Arturas grįžo
Milžiniškos minios sutinka Bataano ir Corregidoro didvyrį.—Įkarštis dėl MacArthuro atleidimo ir 
Tok Rylų politikos nemažėja.- -Reikalauja atleisti Achesoną ir skelbti komunistinei Kinijai karą — 
Ar susitiks prez. Trumanas su MacArthuro? — Į politiką leistis MacArthuras nemano

New York. — Iškilmingai 
išlydėtas iš Japonijos ir pake
liui sustojęs Havajuose, kur bu
vo taip pat su didelėmis iškil
mėmis sutiktas, balandžio 18 d. 
gen. MacArthuras po 14 metų 
vėl sugrįžo į JAV, nusileisda
mas San Francisco aerodrome. 
Čia generolas buvo sutiktas su 
nebuvusiomis dar miesto istori
joj iškilmėmis, kuriose dalyva
vo apie 800.000 žmonių. Toli
mesnė jo kelionė jau buvo iš 
anksto numatyta į Washingto- 
ną ir Nevv Yorką. Po kalbos 
kongrese, buvęs Jungt. Tautų 
vyr. karo vadas šį penktadienį 
dalyvauja Nevv Yorke jo garbei 
suruoštame milžiniškame para
de, kur jį pasveikins, kaip ap
skaičiuojama, 5.000.000 žmo
nių. Taip pat manoma, kad ar
timu laiku MacArthuras lanky- 
sLChicagoj, Mihvaukee ir, gai 
būt, kitose dar vietose, kur nu
matoma jo garbei taip pat di
delės iškilmės.

NAUJI VAKARĮ) PASIŪLYMAI 
PARYŽIUJE

Gromyko nepalankiai sutinka

Paryžius. — šešias savaites 
trukusi keturių didžiųjų vals
tybių užs. reik, viceministerių 
konferencija ligi šiol apsiribojo 
tik vienos ir kitos pusės argu
mentų dėstimu, ir jos ligšioli
niai rezultatai yra lygūs nuliui. 
Dar kartą bandydami pasiekti 
susitarimo. Vakarai įteikė So
vietams tris naujus pasiūlymus:

1. Turi būti, keturių didžiųjų 
valstybių sutartu būdu, suma
žintas ginklavimasis ir įvesta 
tarptautinė jo kontrolė.

2. Reviduotos Rumunijos, 
Bulgarijos ir Vengrijos taikos 
sutartys.

SIŪLO PANAUDOTI ATOMINIUS
GINKLUS

JAV turinčios medžiagų, 1 
atominę

VVashington. — Atstovų Rū
mų narys Gore (dem., Tenn.) 
parašė prez. Trumanui laišką, 
kuriame siūlo apsvarstyti Ko
rėjos kare panaudojimą radio
aktyvių medžiagų, kurias iš
barsiant būtų galima sudaryti 
nepraeinamą ruožą skersai vi
są Korėją. Kadangi Gore yra 
narys Ats. Rūmų komisijos, 
kuri turi artimų reikalų su A- 
tomine Komisija, manoma, kad 
jis yra gerai informuotas, ir iš 
to daroma išvada, jog tokias 
medžiagas JAV tikrai turi.

Manoma, kad jos galėtų būti 
paskleistos iš lėktuvų arba ar
tilerijos sviedinių ir sudarytų 
tam tikrą ruožą — mažiausia 
tam tikram laiku — kurio prie-

Tuo pačiu metu, kai su di
džiausiu iškilmingumu sutinka
mas MacArthuras, diskusijos 
dėl jo atleidimo vyksta nema
žėjančiu įkarščiu. Dauguma 
krašto gyventojų aiškiai yra 
atleistojo karo vado pusėj. Iš 
Baltuosiuose Rūmuose gautų 
18.000 telegramų ir 50.000 
laiškų 60% pasisako už Mac
Arthuro liniją ir tik 40% už 
prez. Trumano. Savo politikai 
ginti ne tik pats prez. Truma
nas pasakė dvi kalbas, padare 
pareiškimus demokratų atsto
vai bei senatoriai, bet pasakė 
kalbą ir gen. Bradley, kuris 
griežtai pasisakė prieš Mac 
Arthuro siūlytą Tol. Rytų poli
tikos liniją. Bet ligi šiol nėra 
žymių, kad nuotaikos krašte 
keistųsi prezidento politikos 
naudai. Respublikonai atstovai 
bei senatoriai keMa balsą, kad 
būtų pašalinti Valst Departa
mento sekretorius Achesonas ir 
gynybos sekr. Marshallis bei

ir naują pasiūlymų redakciją.

3. Apsvarstytas Triesto klau
simas.

Šio pasiūlymo Gromyko vi
siškai neatmetė, bet pabrėžė, 
kad jis nepakankamai toli sie
kia ir kad dėl jo jisai pasisa
kysiąs dar vėliau. Gromyko 
nuomone, naujame pasiūlyme 
esą praleisti labai svarbūs 
punktai, būtent Atlanto pakto 
ir amerikiečių bazių Europoje.

Iš vakariečių pusės pareiš
kiama. kad jei ir dėl šio pasiū
lymo nepavyktų susitarti, gali
mas dalykas, kad bus susitar- s 
ta užs. reik, ministeriu konfe
renciją šaukti be iš anksto nu
statytos darbų tvarkos.

uriomis galima “užtverti 
tvorą..”

šas negalėtų peržengti. Jei to
kia ‘atominė tvora” būtų už
tverta priešo užnugary, jo 
frontas būtų atkirstas nuo sa
vo bazių ir būtų privesrtas ka
pituliuoti.

Gore mano, jog tai būtų ga
lima pakartotinai padaryti, 
kol būtų pasiektas patenkinan
tis Korėjos klausimo sprendi
mas. Dabartinį Korėjos karą 
Gore laiko “mėsos mašina”, 
kuri malanti JAV vyrus, nes 
karo specialistai nurodą, kad 
dabartinės politikos laikantis, 
šio karo negalima baigti nule
miančiu kariniu laimėjimu.

IŠNUOMOJAMAS kambarys su 
baldais. A. Girnius. 5741—<54 St., 
Maspeth, N- Y. <*) 

nuoduginai peržiūrėta visa To
limųjų Rytų politika. Pagaliau 
šen. Cain (resp., Wash.) pa
siūlė dvi rezoliucijas, kurių vie
noj siūloma paskelbti komunis
tinei Kinijai karą, o antrojoj— 
atitraukti iš Korėjos visas JAV 
pajėgas. Senatorius pareiškė, 
kad nesą kito pasirinkimo — 
arba reikia siekti laimėjimo 
visomis jėgomis, arba reikia 
visai iš ten pasitraukti.

Pagaliau net iš demokratų 
partijos žmonių tarpo pasisa
koma, kad būtų išlygintas tarp 
prez. Trumano ir gen. MacAr
thuro susidaręs santykių nedar
numas. Esamomis žiniomis, 
prez. Trumanas nenumato as
meniškai sutikti grįžtantį gen. 
MacArthurą. Bet senatorius 
O’Conor (dem., Md.) pasiūlė 
prezidentui generolą sutikti ir 
taip pat padaryti su juo konfe
renciją Tol. Rytų klausimais. 
Senatorius mano, jog tuo bū
tų pasitarnauta tautinei vieny
bei ir komunistų vadams paro
dyta, jog jiems nėra pagrindo 
džiaugtis karo vadovybės Tol. 
Rytuose pasikeitimu.

Nors MacArthuro asmuo ir 
sukėlė tikrą politinę audrą, bet 
pats generolas San Francisco 
pareiškė, kad jis į politiką leis
tis nemano ir tikisi, kad jo var
das politiniams tikslams nebus 
bandoma išnaudoti. Kaip jis pa
žymėjo, jo politika yra pilnai 
išreiškiama labai trumpais ir 
prastais žodžiais: — God Bless 
America.

PREZ. TRUMANAS ATŠAU
KĖ SAVO KALBĄ

Washingtonas,— Prez. Tru
manas savo numatytą kalbą, 
kurią jis turėjo pasakyti pora 
valandų po gen. MacArthuro 
kalbos Kongrese, atšaukė. Iš 
Baltųjų Rūmų buvo pranešta, 
kad prezidentas nenori silpninti 
“MacArthuro dienos” įspūdžio.

Amerikiečiu kariai nuo priešo prisidengia kabomis

RAUDONIEJI IŠ LĖTO TRAUKIASI
Komunistai savo pasiruošimus maskuoja dirbtinio rūko uždango

mis. — Iš Korėjos “taikos pasiūlymo” nieko gero nesitikima.

komunistine Kinija esą susitaręTokio. — Korėjos fronte 
Jungt. Taurių pajėgos, nors lė
tu tempu, žengia pirmyn. Pas
kutinėmis žiniomis, vakarinėj 
fronto daly vyksta vidutinio 
smarkumo kovos. Vidurio ir 
rytiniam fronte kovos silpnes
nės. Komunistai gana plačiam 
ruože panaudojo dirbtinio rūko 
uždangas. Manoma, kad už jų 
yra sutelkta apie 500.000 prie
šo karių, bet kol kas nėra duo
menų, ar komuinstai čia ruošia
si ofensyvai, ar nori pridengi i 
savo atsitraukimą. Pr\šo žmo
nių nuostoliai ir šiomis dieno
mis gana dideli. Tik pirmadie
nį buvo užmušta arba sužeista 
2280 komuinstų karių. Pasku
tiniu pranešimu amerikiečių 
nuostoliai Korėjoj pasiekė 60.- 
775 vyrus, iš jų 9.195 nu
kauti.

Ruošiama didelė ofensyvą?
Tolimesnės kovų Korėjoje 

perspektyvos šiuo metu gana 
neaiškios. Jungt. Tautų karinė 
vadovybė žiūri į ateitį su pasi
tikėjimu. Bet iš Formozos pa
sklidusiais gandais,. Sovietai ir

TRUMANAS MacARTHURO SUTI
KIME NEDALYVAVO

VVashington. — Balandžio 19 
d. 0:31 vai. gen. MacArthuras 
iš San Francisco atvyko į kraš
to sostinę. Šalia spaudos atsto
vų, fotografų, draugų ir gerbė
jų jį sutiko taip pat gynybos 
sekret. G. C. Marshallis. vy
riausio štabo viršininkas gen.
O. N. Bradley, kiti štabo nariai 
ir prez. Trumano adjutantas 
gen. major. Vaughan. Prezi
dentas ir Valst. Departamento 
sekretorius Achesonas MacAr
thuro sutikime nedalyvavo. 
Pastarasis, prieš pat atvykstant 
generolui į VVashingtoną, Mo
terų Tautiniam Spaudos klube 
dar kartą puolė MacArthuro li
niją bei pasiūlymus Korėjos 
karo vedimo klausimu.

Po kalbos Kongrese ir nu
matytų iškilmių į Nevv Yorką 
MacArthuras išvyksta 7 vai. 
vakaro. 

pradėti Korėjoj plataus masto 
ofensyvą. Tam esą numatoma 
panaudoti didelę tarptautinę 
komunistų armiją, kuriai So
vietai skirią 200 tankų, 500 
lėktuvų ir 80 povandeninių lai
vų.

“Taikos pasiūlymas"
Tuo pačiu laiku, kai paskli

do žinia apie planuojamą ko
munistų ofensyvą, Jungt. Tau
tos gavo šiaurės Korėjos “tai
kos pasiūlymą.” Bet labai ma
ža vilčių, kad jis galės būti 
bent kiek prisidėti prie taikaus 
Korėjos klausimo sprendimo, 
nes iš esmės jame reikalauja
ma Jungt. Tautų kapituliaci
jos. Pasiūlymas yra suderintas 
su Berlyne įvykusio komunis
tinio “taikos kongreso” reika
lavimais, kad būtų atšaukta 
Jungt. Tautų rezoliucija, pa
smerkusi komunistinę Kiniją, ir 
sušaukta Sovietų, JAV, Angli
jos, Prancūzijos, komunistinės 
Kinijos, Egipto ir Indijos kon
ferencija Azijos problemoms 
apsvarstyti.

SOVIETAI VERBUOJA SAVO 
POVANDENINIAM LAIVY

NO VOKIEČIUS
Hamburgas. — Buvusių vo

kiečių karininkų sąjungos 
“Bruderschaft” vadovai pareiš
kė, jog buvęs vokiečių admiro
las A. Saalvvaechter, atvykęs į 
Vakarų Vokietiją, ieško sava
norių tarnauti Sovietų povan
deniniam laivyne. “Bruder
schaft” žiniomis, Saalvvaechter 
Luebecke ir kitur lankosi pas 
buvusius vokiečių povandeninių 
laivų karininkus bei karius ir 
kviečia juos stoti į Sovietų po
vandeninį laivyną.

SIĮ S STALINUI MacARTHL- 
RO FILMĄ

VVashington. — KNBH tele
vizijos stotis pranešė, kad ji pa
siųs Stalinui 12 minučių Mac
Arthuro į San Francisco atvy
kimo filmą.

MacArthurą sutinkant, San Francisco miestas buvo išpuoštas 
žvaigždėtomis vėliavomis. Sutikimas buvo triumfališkas.

I\!)1J VI GRESIA
Nevv Delbi. — Po pasikalbė

jimo su maitinimo direktorium 
Kirshnasvvamy Indi jos min. 
pirmininkas Nehru parlamen
tui pranešė, kad Biharos srity 
padėtis tiek pablogėjusi, kad 
galima kalbėti apie tikrą badą, 
kas vyriausybei sudaro didelio 
rūpesčio. Maitinimo direktorius 
ką tik lankėsi Biharoje ir pra
nešė. jog maisto trūkumas ten 
jau pasiekė kraštutinių ribų. 
Nehru nurodė, kad pastarųjų 
trijų mėnesių būvy į Biharą 
pasiųsta 200.000 tonų grūdų, 
bet dedama pastangų ir dau
giau dar pasiųsti, nes jau gruo
džio mėnesį buvo nustatyta.

jie į imtos ŽINIOS
• Selective Service direktorius B. Hershey pareiškė, jog ko

legijų studentų šaukimas į kariuomenę bus atidėtas, kol bus 
baigti egzaminai ir paaiškės jų mokymosi duomenys. Studentams, 
kurių mokslo pažymių duomenys siekia daugiau kaip 70, arba .jie 
yra jau aukštųjų kursų, karo tarnyba gali būti atidėta, kad ga
lėtų tęsti studijas.

• Komunistinę Vengrijos vyriausybė nuo balandžio 15 d. vėl 
įvedė duonai pirkti korteles. Dienai vienam gyventojui skiriama 
9 uncijos duonos, šį savo žygį vyriausybė aiškina tuo, kad ūkinin
kai šėrę duona gyvulius, ir dėl to pradėję jos trūkti.

• Syri.ja ir Izraelis sutiko pradėti pasitarimus dėl įvykusių 
pasienio incidentų. Pasitarimai jvykusiems pasieny susišaudy
mams išaiškinti ir naujiems išvengti buvo rekomenduoti Jungt. 
Tautų, kurioms Syrija buvo įteikusi penkis skundus, o Izraelio 
— tris.

• JAV armijos vadovybė paskelbė, kad gegužės mėnesį šau
kiami) į karo tarnybą vyrų skaičius sumažinamas nuo 60.000 ligi 
40.000. Taip pat pranešta, kad iš neaktyvių rezervų tarnybai Ko
rėjoj pašaukti vyrai ligi gruodžio 31 d. bus paleisti. Armijos pa
reigūnai pareiškė, .jog tai galima padaryti padidėjus savanorių 
skaičiui ir sumažėjus nuostoliams Korėjoj.

• Jungt. Tautų gen. sekr. T. Lie, kuris dabar lankosi Europos 
sostinėse. Atėnuose pareiškė, jog jis dar vis turi vilties, kad Ko
rėjos klausimą pavyks išspręsti taikiomis derybomis.

• Senatorius Magnuson (dem., Wash.), kuris dabar atlieka 
inspekcinę kelionę, kalbėdamas Tokio leido suprasti, kad Enive- 
tok saloj greitu laiku bus vėl vykdomi atominių ginklų bandy
mai.

• Popiežius Pijus XII paragino visus pasaulio katalikus 
melstis už kankinamas slavų tautas, kad jos nepritrūktų .jėgų iš
laikyti savo tikėjimą.

• Graikijoj įvykusiuose savivaldybių rinkimuose daugumą 
laimėjo dešiniųjų ir liberalų blokas.

• Sulaukęs 81 m. amžiaus, staiga susirgęs mirė Portugalijos 
prez. O de Fraguso Carmona.

BADAS

kad gyventojams šioje srityje 
nuo bado mirties apginti reika
linga bent 1.000.000 tonų grū
dų,

PASIRASY'TAS SČ'Hl MANO 
PLANAS

Paryžius. — Balandžio 18 d. 
Vokietijos, Italijos, Prancūzi
jos. Belgijos, Liuksemburgo ir 
Olandijos atstovai pasirašė il
gai diskutuotą Schumano pla
ną, kuriuo sujungiama šių 
kraštų sunkioji pramonė. Nau
joji sutartis pasirašyta 50 me
tų.
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LTB suvažiavimo Brooklyn, N. ¥. prezidiu mas ir dalyviai. Prezidiume (apačioje) iš 
kairės^ dešinę: A. Benderius, P. Viščinis ir Ali. Jurskis, Pirmoje eilėje sėdi: Kun. V. 
Pikturna, A. Novickis, LTB New Yorko sk. valdybos pirmininkas, konsulas J. Budrys, 
V’. Sidzikauskas, V. Alksninis, K. Kepalas, P. Labanauskas ir dr. P. Vileišis. Dalyvių 
tarpe matosi žinomi visuomenės veikėjai: ponia Tercijonienė, Br. Kulys, K. Mockus, 
J. Pažemeckas, dr. Br. Nemickas ir kt. (Foto Don. šulaičio)

IŠ AMERIKOS LTB SUVAŽIAVIMO
Lietuviai tremtiniai Ameri

koje seniai jautė reikalo susi- 
siorganizuoti, kad sėkmingiau 
galėtų vykdyti svarbiausius sa
vo tikslus ir uždavinius. Nors 
ši mintis buvo visų lietuvių 
tremtinių širdyse, bet konkre
taus organizacinio darbo ėmėsi 
Connecticut valstijos lietuviai 
tremtiniai. Jau 1950 metais bu
vo sudaryta iš vienuolikos as
menų komitetas, kuris nuolat 
šį klausimą judino. Jų rūpesčiu 
buvo sušauktas kovo mėn. 11d. 
Hartforde platesnis pasitari
mas, kurio pasėkoje ir įvyko 
New Yorke septynių rytinių 
JA valstybių lietuvių tremtinių 
atstovų suvažiavimas balandžio 
mėn. 15 d. Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyn, N. Y.

Jau suvažiavimo išvakarėse 
pasigirdo džiugios žinios, kad 
Amerikos Liet. Bendruomenės 
reikalas pajudėjo iš mirties 
taško. UI. L. Tremtinių Bend
ruomenės Centro Valdyba, pri
tariant ir remiat ALTo Vyk
domajam Komitetui ir bendra
darbiaujant PLB Studijų Ko
misijai, nutarė organizuoti A- 
merikos Lietuvių Bendruomenę 
kaip atskirą organizaciją. Bu
vo galima spėti, kad šis faktas 
labai palengvins daugelį iki 
šiol buvusių gana painių klau
simų sprendimą. Juoba, kad 
ALTo pirmininkas L. šimutis į 
suvažiavimą atvyko ne tuščio
mis rankomis. Savo ilgesnėje 
sveikinimo kalboje ALTo pir

mininkas pateikė eilę ALTo 
darbų ir kovos faktų, kiek 
ALTas yra prisidėjęs prie Lie
tuvos laisvinimo ir jos reikalų 
gynimo tarptautiniame foru
me. “Šitai padarėme vieningu
mo ir džentelmeniško sugyve
nimo dėka. Kol Lietuva nebus 
laisva ir nepriklausoma, lietu
vių vienybė Taryboje gyvuos! 
Į Amerikos lietuvių gyvenimą 
atėjo nauja stipri jėga, kitokia 
negu čia išaugusi. Ji ištisus 
dvidešimt metų kvėpavo laisvos 
Lietuvos gyvenimu, ir dabar 
tebedega karšta savo krašto 
meile, ištroškusi į jį grįžti.. AL
Tas po ilgų svarstymų nutarė 
duoti Amerikos Lietuvių Bend
ruomenei eigą”, — pranešė pir
mininkas. “...Dėkoju tremtinių 
valdyboms ir jų bendruomenei 
už talkininkavimą ALTui viso
se srityse ir ypač šiais metais, 
minint Vasario 16-ją. Reiškiu 
taip pat vilties, kad suvažiavi
mas pataisys, kas taisytina, ir 
nauju ryžtumu stos į šventą 
Lietuvos išlaisvinimo darbą”,— 
baigė ALTo pirmininkas savo 
kalbą.

Po šios kalbos su dideliu pa
lengvėjimu suvažiavimas vyk
dė numatytąją darbų tvarką.

Bendruomenės klausimą re
feravo A. Saulaitis, pastebėda
mas, kad Chicagos nutarimai 
yra tik darbo užuomazga. Ben
druomenės tikslas — išlaikyti 
lietuvybę pasaulyje. Jos uždavi
niai — tautinis ir kultūrinis 

lietuvių ugdymas JAV-se. AL
Tas yra politine organizacija, 
kuriai ALB talkininkaus. Pra
nešėjas siūlė suvažiavimui su
daryti rytinių JAV bendrą lie
tuvių tremtinių vadovybę.

Apie tremtinių organizacijų 
centralizavimą pranešimą pa
darė p. Viliaudas. Po gana kar
štų diskusijų suvažiavimas pa
sisakė už tremtinių organizaci
jų centralizavimą ir bendros 
vadovybės sudarymą.

Lietuvybės išlaikymo proble
mas referavo K. Mockus. Pre
legentas nusakė pagrindinius 
lietupvybės ugdymo 
ir išlaikymo reikalus, 
kuriais turėtų persiimti tiek 
senieji, tiek naujieji lietuviai, 
kad kuo greičiau būtų užkirs
tas kelias prasidėjusiai nutauti- 
mo ligai. Diskusijose paaiškėjo, 
kad ši problema yra pati jaut
riausia ir sunkiausiai spren
džiama. Čia reikia visų lietu
vių bei jų organizacijų gyvos 
ir konkrečios veiklos. Šią prob
lemą išspręsti ir bus pirmasis 
PLB uždavinys.

Suvažiavimas praėjo darbin
goje nuotaikoje, visi dalyviai 
aktyviai interesavosi ir spren
dė iškeltuosius klausimus. Pri
imta eilė nutarimų, tarp kurių 
pažymėtini šie:

1. Sudaryti rytinių JAV 
tremtinių komitetą iš 12 asme
nų; reikalui esant kooptuoti 
dar 6 narius, paliekant Komi
tetui nusistatyti savo veikimo 

tvarką, išsirinkti prezidiumą 
bei kitus organus; įgalioti 
Tremtinių Komitetą: atstovauti 
Rytinių JAV tremtinius visais 
rūpimais klausimais, paruošti 
statutą ir dalyvauti ALB or
ganizavime.

2. Suvažiavimas, įvertinda
mas ALB skubaus organizavi
mosi reikšmę, įgaliojo Rytinių 

niatiura, su visu jos veidu ir 
siela bei charakteriu, paremta 
PLB nuostatais. Joje turi būti 
atdaros durys ne tik buvusiam 
DP, bet ir senam ateiviui lie
tuviui, ir juo daugiau jų pa- 
trauksit, juo bus geriau. Šitaip 
suorganizuota bendruomenė 
bus tikresnė bendruomenė ir 
lengviau bus susilieti su laukia
mąja viso krašto bendruomene. 
Antra, ji turi būti centralizuo
ta, su įvairios rūšies padali
niais. šiuos nustant pagal PLB 
nuostatus ir gyvenimo reikala
vimus. Todėl sumanytojams 
plėsti Bendruomenės organiza
vimą visame Jūsų krašte ir su
šaukusiems šį suvažiavimą aš 
iš širdies dėkoju. Dėkoju taip 
pat visiems ta pačia intencija 
suvažiavusiems dalyviams. Di
delį Lietuvai darbą dirbat Te
padeda Jums Dievas kuosek- 
mingiausia jį atlikti. Dar dau
giau Jums bus dėkinga Lietu
va ir lietuvių tauta.

M. KRUPAVIČIUS, 
VLIKo ir VT pirmininkas. 

JAV Tremtinių Komitetą pa
siųsti atstovus į Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės Organi
zacinį Komitetą, o vietines 
tremtinių apylinkes ragina ak
tyviai įsijungti į Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės organiza
vimą.

3. Suvažiavimas įpareigoja 
išrinktąją vadovybę daryti vi
sus galimus žygius, kad tuojau 
būtų sudarytas Amerikos lie
tuvių švietimo centras, kuris 
rūpintųsi vadovėliais lietuviš
koms mokykloms, leidžiama 
vaikams “Eglute”, lituanistikos 
dėstymu ir tautiniu auklėjimu 
parapijinėse mokyklose.

4. Buvo pageidauta, kad į lie
tuvių parapijas būtų ir daugiau 
paskirta tremtinių kunigų asis
tentais, kur jų dar nėra.

5. Suvažiavimas rekomen
duoja visiems tremtiniams pri
siimti tautinio solidarumo įna
šų prievoles, bent po 0.50 dol. į 
mėnesį nuo kiekvieno dirbančio 
tremtinio; kviečia visus tremti
nius vienkartėmis aukomis 
remti Lietuvos laisvinimo dar
bą, ragina tremtinių organiza
cijas ir įstaigas, kad jos pasto
viai tam tikrą pajamų procen
tą skirtų Lietuvos vadavimo ir 
kultūriniams lietuvių reika
lams.

Suvažiavimas nutarė pasiųsti 
sveikinimus pavergtajai Lietu
vai per “Voice of America”, 
VLIKui ir VT pirmininkui, 
ALTui, Ministeriui Žadeikiui, 
BALFui, “Voice of America” 
DP Komisijai Washingtone.

Dr. Kazys Sruoga • Ver^ikas

DR. K. FI CHS DALGIAU 
PRISIPAŽINUS NEGU 

PADARUS 
Kalėdamas Fuchsas pagaminęs 

anglams atominę bombą
Londonas. — Kodėl neskel

biama, prie kokių nusikaltimų 
prisipažino atominių paslapčių 
šnipas Dr. K. Fuchs, aiškina
ma tuo, kad jis daugiau prisi
pažino kaltas, negu iš tikro jis 
yra nusikaltęs. Spėjama, jog jis 
padarė tai tyčia, kad šiuo būdu 
Sovietai galėtų patirti kai ku
riuos dalykus.

Kartu su tuo spauda prane
ša, kad ir kalėjime Fuchsas 
dirbąs savo srity ir “nepriklau
somai nuo JAV” pagaminęs 
anglams atominę bombą, kuri 
esanti vienas baisiausių pasau
lio ginklų.

“Mirtis kapitalistams. Duok žibalą.”
• ANGLAI LR RUSAI DRASKO PERSU Ą

• ŽIBALINE REVOLIUCIJA

• KAIP ŽIŪRI AMERIKA

• MASKVA DŽIAUGIASI... PER .ANKSTI

Cicero, Illinois. — Jau kelinti metai spėliojama, kurią vietą 
Europoje ar Azijoje Sovietai pasirinks kaip tinkamiausią, pradėti 
karą prieš Vakarus. Persi ja-Iranas visada buvo minimas kaip vie
na iš pirmųjų tokių vietų. Ir va dabar ten prasidėjo revoliucinio 
pobūdžio reiškiniai. Ten šaudo į valstybės vyrus. Streikuoja. Pa
sirodo gatvėse plakatai su va tokiais šūkiais: “Mirtis kapitalis
tams. Duok mums žibalą.” įsidėmėtina, kad tam sąjūdžiui, bent 
oficijaliai, vadovauja kraštutiniai nacionalistai. Bolševikai tik 
labai pritaria ir kiek galėdami remia. Labiausiai neapkenčiama 
ir puolama tauta ten pasidarė anglai. Gi Sovietams, atrodo, lyg 
po truputį atveriamos durys. Kodėl taip? Atsakymas va kur.

Visoms tautoms reikalingas benzinas. Labiausia reikalingas 
benzinas toms tautoms, kurios nori ar turi kariauti. Visvien, ar 
ruošiasi pulti, ar gintis. Nei tankas, nei lėktuvas, nei povandeninis 
laivas nejudės be benzino. Amerika turi benzino labai daug. Eu
ropa nedaug. Sovietai' Palyginamai nedaug. Bent ne tiek, kiek 
jiems reikia ar gali reikėti, jei pradėtų kariauti. Iš čia ir ta ne
paliaujama kova už benzino šaltinius, kurie kaip tik yra Arti
muosiuose Rytuose Irane ir aplink jį. Ir didžiausieji konkurentai 
čia visada buvo anglai ir rusai.

Bet tai dar ne viskas. Kiekviena valstybė nori turėti laisvą 
išplaukimą į didžiąsias jūras, į okeanus. Anglai ilgai buvo neri
boti jūrų viešpačiai. Rusai priešingai. Didelė imperija, o bent kiek 
pakenčiamo išėjimo į jūras neturėjo ir dar vis neturi. Tai va ir 
kova. Rusai nori prasiveržti į jūras ir užblokuoti anglams kelią. 
Anglai — neleisti rusų. Tiesa, tokių vietų, kur rusai norėjo ir te
benori prasimušti į atvirą jūrą—yra ne viena. Yra keletas. Ta
čiau prasikalti per Iraną į Persų įlanką—rusams visada buvo la
bai viliojantis dalykas, o anglams labai pavojingas.

Po ilgų varžybų anglai ir rusai klausimą buvo išsprendę tai
kiu būdu. 1907 metais anglai ir rusai pasidalino Iraną įtakos zo
nomis. Rusams šiaurė, o anglams pietūs. Irano noro ar sutikimo, 
žinoma, čia niekas neklausė. O kai jau valstybė padalinta įtakos 
zonomis, tai jau žinome, kaip ten yra ir kas ten šeimininkauja. 
Vėliau su Iranu buvo visokių dalykų. Pagaliau 1941 metais rusai 
ir anglai vėl okupuoja Iraną. Tai buvo karo metu. Tatai padarė 
“saugumo sumetimais”. Į Iraną atkeliavo ir Amerikos kariuome
nė. Po karo anglai ir amerikiečiai savo kariuomenę atitraukė ge
ruoju, o Sovietus reikėjo su dideliu triukšmu iš ten krapštyti. Bet 
vis dėlto ir Sovietai pasitraukė. Daug kam pradėjo atrodyti, kad 
Sovietai keičia savo politiką. Atsisako nuo veržimosi į Irano ben
ziną ir į Persų įlanką Greit pasirodė, kad tokios viltys buvo nie
kuo nepagįstos.

Sovietai tik pakeitė savo taktiką. Jie pradėjo ruošti sprogdi
nimą Irano iš vidaus. O revoliucijonieriams-sukilėliams prieš ka
pitalistus Sovietai visada pasiruošę ateit “į pagalbą”, čia jiems 
jokie tarptautiniai įstatymai negalioja. Sovietai gerai matė, kad 
Vakarai patys padeda jiems Irane paruošti “derlingą” dirvą. Va
karai nedavė tinkamos ekonominės pagalbos Iranui. Anglai siekė 
tik ekonomiškai Iraną išnaudoti. Iraniečių kantrybė, slegiama 
vargo ir skurdo, pradėjo nebeišlaikyti. Iš čia ir triukšmas, ir kul
kos, ir revoliuciniai reiškiniai, ir tas vanduo ant sovietiško ma
lūną ratų. Sovietams atėjo ilgai ruošta ir laukta proga. Ar nesu
silauksime ko nors panašaus į Korėją.

VLIKo PIRMININKO SVEIKINIMAS
Brangūs Tautiečiai,

Didžios nelaimės prislėgė 
mūsų tautą ir mūsų tėvų žeme
lę Lietuvą. Pasilikusius namie- 
je. savo gimtose pastogėse, bro
lius ir seses kryžiuoja ir naiki
na piktasis okupantas. Atsidū
rusius už savo gimtosios žemės 
ribų perskioja ir silpnina bei 
naikina tautiškąsias sielas ir 
širdis ne mažiau gyvenimo są
lygos ir daugelio nepasirengu
sių tremčiai bei silpnavalių ir 
plokščiaširdžių savo asmens 
reikaliukų iškėlimas aukščiau 
tėvynės ir .jos reikalo. Reikalin
ga stipri, gerai organizuota ir 
ir sudrausminta, nuolatos karš
tos tėvynės meilės gaivinama 
ir atspari bei nepasiduodanti 
.jokioms pagundoms ir gyveni
mo sąlygoms, gaminamoms į- 
vairių emigracinių negalių bak
terijoms jėga.

Tą jėgą gali ir turi suorgani
zuoti ir pastatyti į kilnią ir 
šventą kovą už tėvynės laisvę, 
už savo gimtąją kalbą, už savo 
kiekvieno brolio ir sesers lie
tuviškos sielos ir asmens gero
vės apsaugą patys lietuviai. Iš 
kitų tokios paramos ir apsau
gos negalim ir neprivalom lauk
ti. Mes gi dar nesam muzėjiniai 
eksponatai, bet gyvos tautos 
vaikai, kurie nenorim būti iš
naikinti ir norim gyventi lais
vai ir nepriklausomai, į ką turi

teisės kiekviena tauta. Tą jėgą 
sudarys Pasaulio Lietuvių Ben- 
ruomenė. Jos sudarytoji jėga 
apims ne vieno kurio krašto 
lietuvius, bet viso pasaulio. Tai 
bus rimta ir vaisinga jėga. Kad 
ji tokia būtų, reikalinga ne tik 
entuziazmas ir tautinis idealiz
mas, bet ir jungiamasis veiks
nys, o ne skiriamasis ar skal
domasis. Jungiamasis — tai tik 
tautinis pagrindas, skaldomasis 
— partinis ar poltinis.

PLB sėkmingai ir vieningai 
veiks, kol ji bus tik ir tik lie
tuviška. Kai tik bus įnešta par
tinis elementas ir siekimai, pra
sidės jos mirtis. PLB partini- 
mas — galo pradžia. Aš neno
riu tikėti, kad mūsų tarpe atsi
ras PLBei duobkasių. Partijos 
reikštis turi kitur ir galimybių 
ir vietos. Ten jos tepasireiškia 
savo veikla ir kūryba, nes ir 
.joms šiandien Lietuvos fronte 
yra pakankamai darbo ir darbo 
svarbaus — ir labai sunkaus 
bei atsakingo, tačiau to darbo 
vaisių teigiamų ir garbingų su
silauks tik tuomet, kai dirbs 
vieningai ir solidariai, o ne 
tarpusavy kovodamas ir tuomi 
savo jėgas silpnindamos, o 
priešo stiprindamos.

PLB organizacija visame pa
saulyje jau eina prie galo. Ei
na. tiesa, ne tokiu gyvu žings
niu. kaip buvo laukta, bet eina.

Tik Jūsų padangėje klausimas 
įstrigo į kažkokią man nežino
mą ir nesuprantamą balą ir ne
matyti, kad ir nykios, pradžios. 
Tai liūdnas reiškinys. Liūdnas 
dėl to, kad lietuviai neskuba 
Lietuvai ir lietuvybei į pagalbą, 
o antra, kad stabdo viso pasau
lio lietuvių tos srities darbą. 
Ne kam kitam, bet JAVėms, 
Jūsų krašto lietuviams priklau
so ir PLB sostinė ir svarbus 
balsas. Kol Jūs nesusiorgani- 
zuosit, negalima bus šaukti Pa
saulio Lietuvių Seimo. 0 be 
Seimo nebus PLB, o tik jos pa
skiri padaliniai. Lietuviai trem
tiniai pradėjo tą darbą organi
zuoti. Tai nėra idealas, tai bė
dos padaras. Tremtiniai tai 
darote tik dėl to, kad senoji e- 
migracija dar kažko laukia ir 
delsia, kai reikalinga dirbti—ir 
dirbti iš peties. Aš Jūsų darbą 
sveikinu ir giriu, bei džiaugiuo
si ir didžiuojuosi juo. Tai skais
čių patriotų idealistų darbas, 
kurio laukia tėvynė ir mūsų 
broliai, tėvų žemelėje pasilikę 
ir po visą pasaulį išsklaidyti.

Tačiau Jūsų darbą skaitau 
parengiamuoju į visos ša
lies lietuvių — senųjų ir naujų
jų ateivių — bendruomenės or
ganizavimą. O toks laikas turi 
ateiti. Todėl Jūs**- organizuoja
moji bendruomenė turi būti tos 
laukiamos ir didžiosios PLB mi-

DIEVAS KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOJE

Iš kun. Stasio Ylos knygos “Žmonės ir Žvėrys 
Dievų Miške”

VELYKINE IŠPAŽINTIS
Po savaitės turėjo būt Trejybės šventė, paskutinė 

diena velykinei išpažinčiai atlikti. Galvojome, jog reikia 
šiai išpažinčiai paruošt draugus. Mus areštavo gavėnios 
pradžioje, tat niekas iš jų, išskyrus vieną kitą ligonį ir 
mirusį, per tą laiką nebuvo atlikę šios pareigos. Tik vis 
nebuvom tikri, ar iki to laiko gausime komunikantų. Jų 
parūpinti buvo paprašyta mano pažįstamoji lenkė. Jos 
tėvai gyveno Pamaryje. Ji turėjo ir greitesnį ir turbūt 
neoficialų kelią pasiųsti jiems laišką. Tačiau manėme, 
kad bėdos atveju pavyks iš siuntinėlių gauti baltos duo
nos ir supjausčius į gabaliukus konsekruoti. Kaip tik tą 
savaitę kažkam iš mūsų atėjo siuntinėlis su balta duo
na. bet ji buvo permirkusi taukais. Pasiteiravom lenkių, 
ar jos neturi visai grynos baltos duonos. Jos pažadėjo 
pajieškoti tarp savo draugių.

Rodos penktadienį prieš Trejybę mano pažįstamoji 
lenkė atėjo į SS biblioteką, išsitraukė iš užančio mažą 
ploną ryšulėlį ir greit pakišo po mano knygomis ant sta
lo.

— Komunikantai, — pasakė. — Tik vakar gauti. 
Yra ir vyno truputis—atnešiu ryloj.

Užsikišau už marškinių šį rišulėlį ir parėjęs į bloką 
perdaviau Lipniūnui. Jis apsidžiaugė kaip vaikas. Rodąs, 
pati Apvaizda parūpino “maisto” mūsų alkstantiems 
broliams.

Jau penktadienio vakarą artimiesiems draugams 
pa- nešėme savo sumanymą. Jie mielai pritarė ir pažadė
jo pakalbinti kitus. Buvo galima jausti, kad ne visi tam 
ryšis, dėl to reikėjo juos paruošti. Ir mes matėm, kaip 
mūsų artimieji dar tą patį vakarą pradėjo apaštalauti. 
Einant gult, jie dar spėjo mus painformuoti apie pakal
bintųjų pritarimą. Apaštalauta ir visą šeštadienį.

Vakarop vienas kitas pasiprašė mus į kiemą pasi

vaikščioti. Ir prašymo tonas ir jaudinantis nuolankumas 
rodė, ko prašoma. Ligšiolinė draugystė atrodė baigta, 
nes dabar jau reikia susitikti su kunigu. Kurie sėdėjo 
prie lango, pastebėjo vaikščiojančius ir jiems krito į akis 
nepaprasta dviejų nuotaika. Ne vienas stovėjo prie lan
go ir galvojo apie savo nuodėmes. Buvo nuostabu ir 
graudu. Pasivaikščioję su vienu, grįžti į bloką, atsisėdęs 
prie stalo paskęsti susimąstyme. Prieina naujas ir vėl 
prašo:

— Gal išeitume truputį į kiemą!
Taip buvo iki sutemų.
Kai kieme nebebuvo galima vaikščioti, mudu su 

Lipniūnu pasidalinome: vienas atsisėdome dieninėje pa
talpoje, antras prieangyje, ir draugai vienas po kito ar
tinosi pas tą, katro labiau norėjo šiam aktui. Artinosi 
prie sėdinčio suolely tokio pat dryžuoto ir klumpėto sa
vo draugo, suklupdavo ant grindų ir nebesivaržė nei 
žegnotis, nei muštis į krūtinę. Ne visų nuotaikos tačiau 
buvo vienodos. Ne vienam reikėjo padėti, padrąsinti. 
Ne vienas ta proga ryžosi atlikti sąžinės apyskaitą iš 
viso savo gyvenimo. Gal jie galvojo, kad jų gyvenimas 
nebuvo toks, kokį dabar mato naujų išgyvenimų švie
soje.

Nuodėmklausiams paguoda iš to buvo didelė. Viena, 
galėjome atlikti savo pareigą, galėjome perteikti atleidi
mo malonę — panašiai, kaip tai buvo daroma per eilę 
metų laisvėje. Vėl pasijutome kunigai — žmonių dva
sios paslaugai skirti. Antra, matėme draugus, jieškan- 
čius naujo kelio, besistengiančius keistis.

Rytą sukilo draugai gana anksti—kai kurie nelauk
dami nė sutarto keltis laiko. Vienas priėjo prie mano 
lovos ir pamatęs, kad jau esu prabudęs, pasiprašė išpa
žinties. Skubėjau. Pasirodė ir dar pora draugų. Ir per 
visas mišias iki komunijos dar vis atsirasdavo viena ki
tas — suklupdavo prie sėdinčio prieangyje kunigo. Išsi
skyrė kokie penki ar šeši.

IŠPAŽINTYS VALANT LANGĄ
Pirmadienį po šių iškilmių, į susitikęs biure minėtą 

lenkę, nuoširdžiai jai padėkojau1 už įteiktą anądien do
vaną. Nepasakiau, kam ji buvo reikalinga, tačiau ji ga-
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TALKOS DARBAS
Adomas Jakštas, lietuvių rašytojas ir publicistas, yra teisin

gai pastebėjęs: kur du stos, daugiau padarys, žmonės dažnai imasi 
talkos kuriems nors didesniems darbams atlikti, bet kartu ir pa
tiria, kad tai nėra lengva. Kiekvienas bendras darbas reikalauja 
mažesnės ar didesnės aukos iš paskirų asmenų, net siekiančių to 
paties tikslo. Žmones skiria įvairūs reikalai ir skirtingos pažiūros. 
Jas suderinti ir palenkti bendram reikalui nėra jau taip paprasta. 
Viena, niekada visiems neįtiksi, kad ir kokio kilnaus tikslo besiek
tum; antra, kiekviena talka šiek tiek mažina darbo įvairumą. O 
įvairumas, žmonėms yra įgimtas ir neišvengiamas: jis gyvenimą 
daro gyvą ir judrų, arba kaip senieji romėnai sakydavo — įvairu
mas džiugina. Rasti vadinamąjį auksinį vidurį šiuo atveju yra sun
kiausia. Dėlto žmonės dažnai blaškosi tarp talkos ir pavienio dar
bo, sutarimo ir susiskaldymų.

Amerikos gyvenimas tokiam blaškymuisi yra nepaprastai pa
lankus. čia, dideliuose plotuose ir nepaprastam žmonių knibždyne, 
randame ir stipriai sukoncentruotas jėgas, kurios apima visą kraš
tą, ir aptinkame pakrikusias pajėgas, kurios didelėje masėje ma
žai ką besveria. Ypač tai žymu mažesnėse tautinėse grupėse, iš
blaškytose po šį erdvų žemyną. Net ir labai geras susisiekimas ne
įstengia jų tvirčiau sutelkti. O tokio bendro ryšio, kad jos galėtų 
šį tą nuveikti ir išlaikyti skirtingą savo veidą, tautinėms grupėms 
reikaiinga daugiau negu kam kitam.

Tokios bendros talkos reikalinga ir mums, lietuviams, vis 
labiau pagaunamiems kitų tautų srovės. O čia dar iškilę yra dideli 
uždaviniai pavergtajai tėvų žemei. Ji šaukiasi kiekvieno lietuvio, 
kur jis bebūtų ir kaip save bevadintų: senu ar nauju ateiviu.

Džiugu konstatuoti, kad šis tėvynės balsas, skausmu aidantis, 
yra radęs stiprų atgarsį ir paskatinęs į gražų sutartinį darbą. Štai, 
turime bendriems politiniams klausimams derinti Amerikos Lietu
vių Tarybą. Turime šalpos reikalams BALFą. atlikusį neįkainuo
jamą darbą ir toliau su dideliu ryžtingumu jį tebedirbantį. Regi
me besimezgančią Pasaulio Lietuvių Bendruomenę glaudesniam 
ryšiui ir lietuviškajai sąmonei palaikyti. Katalikai savo ruožtu yra 
dar susitelkę į ALK Federaciją, apimančią platų kultūros darbo 
lauką. Viena tik spauda buvo kiek susmulkėjusi. Bet ir čia žengta 
žingsnis, kurį šis laikraštis pradeda, tikimės duos gerų vaisių.

Kur du ar trys stos, darbas tikrai bus našesnis.

Pradėjusi intensyviai gink
luotis, Anglija susidūrė su 
dviem svarbiais klausimais — 
kaip karo atveju apginti nuo 
priešo bombonešių savo karo 
pramonę ir kaip apsisaugoti 
nuo šnipų, kurie kartais ne ma
žiau pavojingi, kaip ir bombo
nešiai.

Šiais dalykais besirūpinda
ma, Anglija atkreipė dėmesį į 
labiausia anglišką bei tvirčiau
siai su metropolija susijusia sa
vo dominiją Pacifike, ir šian
dien Australija virsta tikra 
anglų ir visos Britų imperijos 
ginklų kalve. Pirmoj eilėj čia 
koncentruojama raketinių gin
klų konstruktavimas ir bandy
mas. Bet kartu svarstoma ir 
atominės anglų pramonės per
kėlimas į Australiją.

Saugu ir patogu

Australija dėl savo izoliuotos 
padėties ginklavimo specialis
tams bei konstruktoriams yra 
tikra pažadėtoji žemė. Priešo 
orinių puolimų čia beveik visai 
nereikia bijoti. O geografinės 
sąlygos kliudo ir šnipams veik
ti. Jiems lengva veikti miestuo
se arba bent miškuose, bet ne 
tyrumose. Be to, anglai imasi 
ir ypatingų apsaugos priemo
nių. Visos svarbios žinios per
duodamos tik žodžiu, o ne raš
tu. Kiekvienas gi konstrukto
rius arba tarnautojas, kuris 
lanko tyruose esančias tyrimo 
stotis, atgabenami tik lėktu
vais. Tad nors šnipų Australi
joj ne mažiau, kaip kituose 
kraštuose, ligi šiol nėra žinių, 
kad jiems būtų pavykę slaptų 
projektų paslaptis išuostinėti.

Nuo ieties ligi raketos

Anglams ruošiantis Australi
joj koncentruoti savo ginklavi
mo pramonę, šimtai Australijos 
specialistų buvo atvykę į Ang
liją. kur susipažino su jos ato
mine bei kitų ginklo rūšių pra
mone ir vėliau su anglų spe
cialistais grįžo į Salisbury, kur 
šiuo metu yra anglų moksli
nis raketinių ginklų tyrinėjimo 
centras.

Raketinių ginklų bandymai 
atliekami VVoomeroje. ”Woo- 
mera” yra Aus’, ai:jos čiabuvių 
mėtomoji ietis, šiuo vardu da
bar pavadintas atominis mies
tas, iš kurio bus "mėtomos” a- 
tominės ir kitokios raketos. 
Nuo Woomeros ligi pat Indijos 
vandenyno yra įrengta visa ei
lė sekimo stočių, kur. moder- 
niškiausiais aparatais aprūpin
ti. specialistai bandymų metu j 
dieną naktį seka raketų kelią, i 
Šių bandymų sritis yra vienas ] 
labiausiai saugomų žemės ♦ 
punktų, kad niekas nereikalin
gas vykdomų bandymų negalė
tų sekti.

Atominis Australijos miestas 
greit auga. Jis jau turi 15.000 
gyventojų ir aprūpintas visais 
moderniniais patogumais. Jis 
turi jau mylias modemiškų 
gatvių, didelius parkus, mokyk- 
ranus ir dvi bažny čias. Taip 
pat stengiamasi skubiai pra- 
las, kinus, modemiškus resto-

GINKLU TIEKIMAS PADIDĖJO
Washington. — Census Bu- 

reau paskelbė, kad JAV gyny
bos programos rūmuose vykdo
mas sąjungininkams ginklų 
tiekimas yra žymiai padidėjęs. 
Sausio mėnesį jis siekė 51.800.- 
000 dolerių, o vasario mėn. jau 
94.800.000.

Nekariniai tiekimai į ERP 
kraštus taip pat pakilo nuo 
231.300.000 dolerių ligi 285.- 
100.000. JAV eksportas į ko
munistinius kraštus vasario 
mėn. siekė tik 800.000 dolerių, 
iš kurių į Sovietų Sąjungą ma
žiau kaip už 50.000. Importas 
iš Rytų Europos vasario mėne
sį siekė 6.300.000 dolerių.

STREIKUOJA SOVIETŲ 
LAIKOMOS ĮMONĖS

Viena. — Nežiūrėdami So
vietų grasinimo, sustreikavo jų 
žinioj esančio Atzgersdorfo 
(Žem. Austrijoj) vamzdžių fab
riko darbininkai. Streikas kilo 
dėl to, kad Sovietų komendan
tas atleido iš pareigų socialistą 
įmonės tarybos pirmininką. Pa

vesti geležinkelius ir aprūpinti 
sritį vandeniu. Be to, bai
giamas įruošti ir su 8 kilomet
rų ilgio kilimo takais aerodro
mas.

Visos čia jau esamos ir nu
matomos įmonės reikalauja 
daug varomosios energijos. Jai 
gauti ant Snovvy upės statomos 
milžiniškos jėgainės. Jos duos 
tokius energijos kiekius, kad 
aprūpins ne tik IVoomerą. bet 
ir Naujojo Pietų Waleso bei 
Victorijos valstybių pramonę, 
kuri organizuojama tuo pagrin
du, kad, reikalui atsiradus, ga
lėtų tuojau nuo taikos meto 
gamybos pereiti prie karo ga
mybos.

Taip auga ligi šiol buvusiuo
se negyvuose Australijos ty
ruose ginklų kalvė, kuri šalia 
JAV ir Sovietų ginklavimo pra
monės užims, atrodo, trečią 
vietą pasauly ir eventualaus 
karo atveju bus vienas lemia
mųjų veiksnių.

gal Austrijos įstatymus, įmo
nės tarybos pirmininką galima 
atleisti tik už kriminalinius nu
sikaltimus. Dėl tokio Sovietų 
komendanto elgesio darbinin
kai pareiškė, kad jis pažeidė 
Austrijos darbininsų teises, ir 
pradėjo protesto streiką.

ŠEN. TAFTAS UŽ KINUOS 
BOMBARDAVIMĄ

\Vashington.— Amerikos Re
voliucijos Dukterų metiniam 
suvažiavime senatorius Taftas 
pasisakė už panaudojimą kare 
prieš komunistus Kinijos na
cionalistų pajėgų ir, reikalui e- 
sant, bombardavimą komunis
tinės Kinijos aerodromų, susi
siekimo bei kariuomenės tel
kinių. Invazijos į Kiniją sena
torius nepatarė.

MIRĖ SENATOR. ARTHUR 
V. iNDEN BERGAS

Grand Rapids. — Balandžio 
18 d., sulaukęs 67 m. amžiaus, 
mirė respublikonų užsienio po- 
likos Senate vadas senat. A. 
Vandenbergas. Senatorius jau

Nuteista šnipė Ethel Rosenbergienė nugabenta į Sing-Sing kalėji
mą. Ji nuteista mirties bausme, bet yra padavusi apeliaciją.

SOVIETAI PRADEDA VOKIETIJOJ
MANEVRUS

Berlynas. — Rytų Vokietijo
je Sovietų daliniai pradėjo,va
karinės Vokietijos zonos pasie
ny plataus masto manevrus. 
Rylų Vokietijoj šiuo laiku So
vietai turi apie 300.000 vyrų, 
kurie suskirstyti į šešias armi
jos grupes. Manevruose daly
vauja 8 divizijos. J rytus nuo 
Berlyno esančios 33 divizijos į 
juos neįtrauktos. Manevruose 
dalyvauja ypatingai žymus 
skaičius sprausminių lėktuvų, 
kurių čia Sovietai turi didelį 
skaičių. Bendras jų kovos lėk
tuvų skaičius paskutiniuoju lai
ku padidintas ligi 1.500. Ma
nevruose dalyvauja ir komunis
tinė vokiečių “liaudies polici
ja”, bet jai skirtas tik antraei
lis vaidmuo.

RUOŠIAMAS RAGIUKO 
SAUGUMO PAKTAS

Vašingtonas. — Prez. Tru
manas pareiškė, kad JAV ruo
šiasi sudaryti su Australija ir 
Naujaja Zelandija paktą, kuris 

laiduotų Pacifiko erdvės sau
gumą. Prezidentas pažymėjo, 
jog planas su Kongreso komite
tu yra jau diskutuotas ir J. F. 
Dulles įgaliotas nuo šiuo reika
lu rūpintis. Tą klausimą tiria 
taip pat Valst. Departamento 
sekretorius Achesonas ir gyny
bos sekr. Marshallis.

PABĖGO ČEKOSLOVAKIJOS 
DIPLOMATO DUKTĖ

Berlynas. — Čekoslovakijos 
atstovo prie komunistinės Rytų 
Vokietijos vyriausybės Fišl 
duktė pabėgo į Berlyno ameri
kiečių sektorių ir paprašė prie
glaudos teisės. Pabėgėlė yra 20 
metų amžiaus Pragos universi
teto studentė. Ji buvo pirmą 
kartą atvykusi į Berlyną aplan
kyti savo tėvus ir ta proga pa
sinaudojo pabėgti į Vakarus. 
Ji atgabenta prie Nuernbergo į 
Valka pabėgėlių stovyklą, iš 
kur numato emigruoti į užsie
nį.

Įėjo nujausti. Lenkės gyveno per kokius 8 metrus nuo 
mūsų bloko ir mėgdavo žiūrėti į mūsų vyrus, ypač sek
madieniais, kai neidavo į darbus. Ir mūsiškiai mielai 
žvelgdavo į jas, stoviniuojančias prie savo barakų, be
sikalbančias ar prie savo langų rymančias. Tiesioginis 
ryšys buvo griežčiausiai draudžiamas, nors jokios vielos 
mūsų neskyrė. Mes tačiau laikėme garbės dalyku nesi
leisti į jokias pažintis nei iš tolo. Mūsų laikysena moterų 
atžvilgiu išsiskyrė iš kitų kalinių: jokių viliojimų, jokio 
flirto, jokių sutartinių ženklų. Kai kas mūsiškių kartais 
bandydavo, užsimiršęs, duoti kokį ženklą į kitą pusę. Ta
čiau draugai, pastebėję, tuoj sudraudavo. Lenkės, ypač 
inteligentės, kaip vėliau patyrėm. labai gėrėjosi mūsų 
elgesiu. Jos jau pažinojo kiekvieną mūsiškį, žinojo, kas 
kur dirba, kokios profesijos. Jos iš tolo sekė ir visas 
mūsų nuotaikas. Ir. man rodos, jos nujautė, kas vyko 
Trejybės dieną mūsų barake. Tikrai, mūsų nuotakos 
tą dieną turėjo būti visai kitokios. Visi buvome labai 
rimti, pakilios dvasios. Mūsų vyrai mažiau žvalgėsi į mo
terų baraką. Daugelis jų persimetė į kiemo pusę, kur 
net daugiau buvo erdvės. Kurie pasiliko moterų pusėje, 
vaikštinėjo su draugais ir .jų veiduose galėjai matyli 
šventiškas nuotaikas.

Visa tai turėjo matyti mūsų kaimynės lenkės. Viena 
jų sekančią dieną atėjo į mano darbo kambarį, šluostė 
prausyklą, langą ir vis dairėsi ar neateina pro duris 
Hapkė. Pastebėjau, kad ji nori kažką labai svarbaus 
pasakyti ir pakėliau klausiamai galvą. Staiga ji priėjo 
arčiau ir paklausė:

— Ar būtų galima atlikti išpažintį?
— Taip, — atsakiau.

Ji padėkojo, išėjo iš kambario ir tą dieną daugiau 
nesirodė. Kitą priešpietį, kai Hapkė buvo išėjęs iš savo 
kambario į rajoną, ji atėjo su savo kibiru, mazgotėmis 
ir. padėjusi prie prausyklos, paprašė ją išklausyti. Ta
čiau nebuvom tikri, kad neateis į kambarį koks intere
santas. Reikėjo nekristi niekam į akis. Sutarėm, kad aš 
sėdėsiu prie stalo, neva rašysiu apyskaitas, o ji valys 
langą ir taip atliks išpažintj. Jos rankos mechaniškai 
braukė skudurą per stiklą, tačiau akys buvo nuleistos, ir 

visa jos tatūra lyg sukniubus. Toliau į ją nebežiūrėjau, 
prisidengiau ranka akis ir klausiau. Pasakiau keletą žo
džių prancūziškai, daviau išrišimą ir atsisveikinau len
kiškai “Niech będzie pochvvalony Jėzus Christus!”

— Ar negalėtų ateiti kitos mano draugės.' — pa
klausė dar ji.

— Jeigu tik jos gali, prašau!
Po kokių dešimties minučių atėjo antroji, taip pat 

su kibiru ir mazgotėmis. Trumpai pasisveikinusi, gal 
pirmosios pamokyta, ji ėmė valyti langą ir pradėjo iš
pažinti savo nuodėmes.

Laimei ir šį kartą niekas neatėjo į kambarį.
Trečioji, man nepažįstama, pakartojo tą pat. Ta

čiau vos baigė savo išpažintį. į kambarį atėjo Hapkė ir 
keistai į ją pasižiurėjo.

— Kas čia tave siuntė? — paklausė.
Lenkės buvo pasiskirsčiusios darbą aukštais. Mūsų 

aukšto kambarius valė pirmoji, todėl pastarosios pasi
rodymas čia buvo nelauktas.

Lenkė sukosi kambaryje, skubiai braukė dulkes nuo 
lango briaunų ir dėjosi negirdinti klausimo. Priėjusi 
prie prausyklos, smarkiai paleido vandenį, sukėlė tokį 
ūžesį, pro kurį ir norint nebūtų galima išgirsti naujų 
Hapkės klausimų. Greit baigusi darbą, pasiėmė kibirą 
ir išniro iš kambario. Aš. sėdėjęs prie atskleistų apys
kaitos knygų, pakilau ir sumušiau kulnis.

— Na ja, setzen Šie sich! — ramiai pasakė jis ir 
dirstelėjo į mano darbą. Aš suvedinėjau skaičius ir juod
raštiniame lape dariau sudėties veiksmus.

Tai buvo įprastinė Hapkės kontrolė. Atrodė, kad jis 
nieko pikto neįtarė, tik paklausė, ar ši lenkė neužeinanti 
dažniau. Pasakiau, kad pirmą kartą ją čia matau.

Po pietų pirmoji lenkė pasiteiravo, ar ketvirtadienį. 
Dievo Kūno dieną, nebūtų galima joms gauti komuniją.

— Turbūt! — pasakiau. Nežinojau, ar bus mums 
progos tą dieną atlaikyti mišias.

— Turėčiau dar vieną prašymą! — pasakė ji. — 
Savo artimosioms draugėms pietų pertraukos metu pa
sisakiau. k; : rmą kartą po pusantrų metų atlikau išpa- 
žitnį. Jos labai prašė pakiausti, ar kunigas negalėtumėt 

duoti joms bendrą išrišimą.
— Tai būtų galima, — pasakiau, pagalvojęs. — Bet 

reikia sutarti aplinkybes.
Lenkė pasiūlė tai padaryti vakarinio patikrinimo 

metu. Mes. garbės kaliniai, pirmieji buvo atleidžiami iš 
rikiuotės, o moterys kiek vėliau. Sutarėm, kai mes būsi
me jau kambary, o jos dar stovės kieme, kunigas atsistos 
prie lango, kad jos visos jį galėtų matyti. Tuo metu ku
nigas suteiks išrišimą. Tai turėjo būti taikoma 80 inteli
genčių lenkių, kurioms buvo galima šią paslaptį patikėti.

Paaiškinau, kokios sąlygos ir koks turi būt jų pasi
ruošimas šio akto atveju. Ji žadėjo visoms tai priminti.

— Gal ta proga jūs galėtumėt parūpinti visoms ir 
komuniją?

Tai buvo žymiai sunkesnis klausimas. Reikėjo pa
sitarti su Lipniūnu. nes komunijos duoti patys negalė
jome. o perduoti ją per pasauliškį. dargi moterį, buvo 
mums čia naujas dalykas. Nieko nepasakiau, tačiau 
įspėjau, kad jos būtų iš ryto nevalgiusios. Sutarėm, kad 
tuoj po išrišimo rankos mostu pro langą bus duotas 
ženklas, kad rytojaus dieną jos galės gauti ir komuni- 
jų-

MOTERIS DIAKONO PAREIGOSE
Reikėjo šiose sąlygose ryžtis neįprastam aptarna

vimui. Sutarėme su Lipniūnu. kad kiekvieną komuniją 
atskirai įvyniosime į švarų popierėlį, ir moterys niekam 
nepastebint galės pačios pasidalinti ir priimti, o popie
rėlį sudeginti. Taip įvyniotas komunijas reikėjo surišti 
į atskirą pundelį ir perduoti lenkei, su kuria man teks 
susitikti.

Vakare buvo jaudinantis momentas. Atsistojau tar
pulangėje ir prieš save pamačiau įsmigusias į mane mo
terų akis. Turbūt ir jos virpančiomis širdimis laukė to 
momento. Jos pažinojo mane, bet ne visos. Nepažįstan- 
čiosios turėjo būti įspėtos, kuris yra kunigas, nes tuo 
metu galėjo prieiti prie kito lango kitas kuris mūsiškių 
ir lygiai taip pat į jas žiūrėti. Tačiau beveik visi draugai 
tuoj po patikrinimo suėjo į miegamąjį arba ruošėsi prie
angyje vakarienei. Prie lango buvau aš vienas. Momentui 

susitelkiau, atkalbėjau Confiteor ir pakėlęs akis tyliai 
ištariau išrišimo žodžius. Pagaliau mostelėjau ranka, 
duodamas ženklą, kad rytoj jos galės gauti komuniją.

Komunikantų tiek neturėjome, tat laužėme juos į 
mažas daleles. Anksti rytą Lipniūnas atlaikė mišias ir 
pakonsekravo komunikantus. Po pusryčių aš paėmiau 
šį brangų ryšulėlį, pasikišau po marškiniais ir išėjau į 

darbą.
Tuoj atėjo mano pažįstamoji.
Trumpai paaiškinau, kaip ji privalo perduoti ko

munijas savo draugėms ir kaip jos pačios, turi jas pri
imti. Pasilikau tris komunikantus. o visa kita atidaviau 
jai. Perimdama iš mano rankų, ji priklaupė ir paslėpė 
ties kaklu už suknelės.

Ji norėjo priimti švenčiausiąjį iš mano rankų. Tai 
turėjo būti padaryta greitai, kad kas neužkluptų.

Ji priklaupė, persižegnojo ir aš, ištaręs “Corpus Do
mini Nostri...”, padėjau komuniją ant jos lūpų. Moters 
skruostais pabiro ašaros. Ji greit atsistojo, nusišluostė 
veidą, pabučiavo man ranką ir greit išėjo iš kambario. 
Po keleto minučių atėjo antroji ir turbūt per pusę mi
nutės taip pat priėmė komuniją. Po to atėjo ir trečioji. 
Reikėjo kiek įtempti nervus, laukiant ir atidžiai sekant 
ausimis judėjimą koridoriuje, kad kas neužkluptų. Ačiū 
Dievui, niekas nė justi nejuto, kad dėjosi SS biblioteko
je. Ji pasidarė koplyčia, nes joje buvo kunigas ir tikin
tieji, o svarbiausia jon atsilankė Dievas.

Nežinau, su kokiu jausmu nešėsi prie savo krūtinės 
Švenčiausiąjį pirmoji lenkė. Niekad nedrįsau jos apie 
tai klausti, ir ji man nesisakė. Jai buvo patikėtas šven
čiausias turtas po keliolikos šimtmečių. įprastai nepati
kimas niekam iš moterų ir iš nepašvęstų žmonių.

Pareidama pietums į bloką, ji parnešė Dievą savo 
draugėms. Kaip vėliau patyriau, jos visos laukė ir buvo 
dar nevalgiusios. Pasidalinta labai tyliai. Laimei, jos 
turėjo savo atskirą patalpą, dėl to galėjo lengviau šitai 
atlikti. Paskui man pasakojo, kokia didelė šventė ir koks 
tą dieną neapsakomas džiaugsmas buvęs joms. Ji dėkojo 
savo ir draugių vardu, prašė padėkoti ir mano draugui 
kun. Lipniūnui. Labiausiai jas jaudinęs momentas, kad 
švenčiausiąją komuniją turėjusios priimti jos pačios.
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Nuostabus žemaitis
r —
Gyveno prieš 100 metų—Koma 
renkasi aplink jį — Per Azijos 
tyrus — Abtsinų godus kala
vijas.

Musų žemėje, Lietuvoje, yra 
gimę ir augę daug didžių vyrų, 
kurie savo darbais ne tik tėvy
nėje garsėjo, bet ir svetimose 
šalyse pelnė didelę šlovę. Tai 
atsitiko senuose metuose, kai 
mūsų proseneliai ėjo baudžiavą 
ir kai nišai, ne taip seniai buvo 
užvaldę kraštą, rieškutėmis py
lė j savo kapšą lietuvišką tuilą, 
drąsiai uždarinėjo senus vie
nuolynus.

Jėzuitų vienuolyne buvo toks 
žemaitis Tėvas Ryla. Savo tė
vų žemėje jo darbų nežinome. 
Bet kai rusai uždai-ė ir jo vie
nuolyną, jis iš Polocko, kur tuo 
metu gyveno, išvažiavo j Ro
mą.

Būta tai didžiai išmokslinto 
ir protingo vyro, kad atkreipė 
į save visų akis. Pats vienuoli
jos generolas Manera, didžiai 
mokytas vyras, negalėjo atsi
stebėti šito žemaičio gabumais. 
Žodis pats skriste skrido iš jo 
lūpų ir uždegė klausytojus. 
Garsėjo Romoje jo pamokslai, 
kas kartą sutraukdami daugiau 
klausytojų. Didelės bažnyčios 
prisikimšo kaip statinės ir dar 
vis grūdosi. Pusė Romos sekė 
šito žemaičio žodžius ir dėjosi 
giliai širdin.

Šitoje jėgoje ir pasisekime 
jis gauna didelius įsakymus 
vykti į Mažąją Aziją. Ir ten iš
keliavo. Pėsčias peržingsniavo 
Palestiną. Siriją;'Arabiją, Chal- 
dėją. laimingai atlikdamas Baž
nyčios vadovybės įsakymus.

Tada jis negrįžta vėl į Ro
mą. kad auksaburnio žemaičio 
žodžiai praskambėtų senose 
bažnyčiose. Yra popiežiaus įsa
kymas, toks keistas ir neišaiš
kinamas: pasilikti kurį laiką 
Libano kalne. To paties prašė 
ir Maronitų vienuolija. Ten 
lindėjo šis mokytas vyras ko
kioje oloje, mąstė didelius da
lykus, ir jo širdis degė naujiem 
žygiam: nešti pasauliui Kris
taus dvasią iš tų vietų, kurios 
dar liudija didelius Jo kelius.

Tuo metu visur jėzuitų ne
kentė. Buvo tai virtęs keiksmo 
žodžiu, pabaisa, kanapių bai
dyklė. Teko ir jam daug kentė
ti. Nuolatiniai pavojai jį lydėjo 
ilgose kelionėse per tyrus ir 
aukštame Libano kalne. Vie
nas drūzas net su peiliu šoko

DAINV ŠVENTE IR ŠOKIAI
Gegužės - May 6, 1951 m.
MANHATAN CENTER
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ant jo, bet jis laimingai išsmuko 
ir išsigelbėjo.

Iš Libano kalnų jis laivais 
atkeliavo į išgarsėjusią riterių 
salą — Maltą. Ir ši sala, perte
kus senų turtų, kuriuos sukrovė 
kunigaikščiai ir riteriai, pri
snūdusi prabangoje, išgirdo že
maičio kietus žodžius, šaukian
čius atgailom

Iš ten jo laivą nupūtė į Sici
liją, kur prieš keletą šimtų me
tų audros buvo išmestas šven- 
tasis Antanas. Karšta saulė ne
nutildė žemaičio dvasios! Jis 
vėl stojosi bažnyčių laiptuose, 
palmių šešėliuose ir sakė ug
ningus pamokslus. Rinkosi tie 
nerūpestingi sicilėnai ir dėjosi 
širdin jo gražią ir turiningą 
kalbą. Per keletą mėnesių jis 
išmaišė Sicilijos salą skersai ir 
išilgai ir pasakė 500 pamokslų.

Ten atnešė jam popiežiaus 
Grigaliaus XVI laišką su įsa
kymu grįžti į Romą ir būti 
Propaganda Fide (misijų) se
minarijos rektoriumi. Tą vietą 
jis užėmė 1844 m. rugpiūčio 8

LIETUVOS LENKUOS SANTYKIAI 
AMŽIŲ REGYJE

(Tęsinys)

LIETUVOS LENKUOS 
BYLA

Vakarų sulaikoma nuo savo 
ginčo dėl sienų su Lenkija iš
sprendimo ginklu, Lietuva krei
pėsi Tautų Sąjungon paveikti 
priešingą pusę, kad respektuo
tų savo pasirašytą Suvalkų su
tartį, išvestų iš Vilniaus krašto 
Želigovskio kariuomenę ir ne
kliudytų ten Lietuvai vykdyti 
savo valdžią. Lietuvos vyriau
sybė, be to, nekliudė politinėms 
lietuvių grupėms mėginti susi
prasti su politinėmis Vilniaus 
lenkų grupėmis, rasti taikingą 
Vilniaus dalyko išsprendimą ne 
tik Lietuvos valdžiai ten atsta
tyti, bet ir busimajam sveikam 
Lietuvos lenkų sugyvenimui su 
lietuviais taip Lietuvos sostinė
je Vilniuje, taip ir visoje Lietu
vos valstybėje. Iš kitos pusės 
Lenkija stengėsi įtvirtinti sau 
atplėštus nuo Lietuvos plotus 
su Vilniumi ir kitais miestais, 
prilaikyti Vilniaus krašto visuo
menę nuo savarankiško susi-

Vėl skendo žemaitis moks
luose ir storose knygose, bet 
jo dvasia ilgėjosi kelionių, il
gėjosi veikti Kristaus vynuogy
ne gyvu žodžiu tarp stabmel
džių. 1847 metais jis palieka 
Romą ir iškeliauja į Egiptą. Iš 
ten su šešiais vienuoliais pasie
kė Nubiją ir mokė ano krašto 
gyventojus. Netoliese buvo ir 
Abesinija, kuri traukė naujuo
sius misionierius. Susidėjo savo 
daiktus į maišelius, užsivertė 
ant pečių ir patinuke tyrais.

Tyruose laukė pasislėpęs go
dus abisinų kalavijas. Jis manė, 
kad šie vyrai yra turtingi pirk
liai ir traukia į sostinę pas di
dikus, kuriems parduos bran
gius akmenis ir kitokias bran
genybes. Taip užpuolė juos ir 
visus išžudė. Ten, tolimuose ty
ruose, kur vėjas nešioja smiltį, 
kur be pėdsakų nukeliauja ilgi 
karavąnai, kankinio mirtį su
rado ir narsus žemaitis, atėjęs 
iš šiaurės ir Evangelijos šviesą 
nešęs visom tautom, kad visa 
būtų viena. A. Džiugėnas.

•
M. BIRŽIŠKA

pratimo su Nepriklausomosios 
Lietuvos visuomene ir laikant 
jos sostinę savo rankose, pri
versti lietuvių tautą sutikti su 
“įvykdytu faktu" — atsisakyti 
nuo savo istorinės sostinės di
desnės ir stipresnės tautos nau
dai ir iš viso savo suverenumą 
bei reikalus šia jai palenkti.

Nuo šiol Tautų Sąjunga ilgai 
gavo nevaisingai užsiimti Lie
tuvos Lenkijos byla, kur viena 
pusė (Lietuva) reikalavo savo 
teisės respektavimo, o kita 
(Lenkija) manevravo Želigovs
kio pseudomaištu kaip taria
muoju pačių vilniečių nenoru 
dėties su Lietuva ir savo mo
raline teise rūpintis savo tau
tiečių likimu. Pasaulyje pagar
sėjo Lietuvos atstovo Galva
nausko ginčai Tautų Sąjungoje 
su Lenkijos atstovu Aszkenazy. 
Kildavo įvairūs Vilniaus krašto 
pravesimų “plebiscitų” suma
nymai su Želigovskio kariuo
menės išvedimu. 1921 m. ypač 
išgarsėjo Belgijos užsienių rei
kalų ministerio Hymanso pa
rengtas ir Tautų Sąjungos a- 
biem pusėm pasiūlytas ginčo iš
sprendimo projektas, kuriuo 
Vilniaus kraštas būtų paliktas 
Lietuvai, bet pati Lietuva taip 
būtų su Lenkija surišta, jog 
jos (Lietuvos) nepriklausomy
bė labai būtų suvaržyta ir bū
tų virtusi tik Iliuzorinė. Neste
bėtina, jog šis projektas, pateik
tas net dviejose redakcijose 
(ankstyvesnėje ir vėlyvesnėje) 
Lietuvos nebuvo priimtas, bet 
ir Lenkija jį atmetė, kad ir kai 
ką pasiėmusi iš Pilsudskio fe- 
deralistinių svaičiojimų, bet 
Vilnių paliekantį lietuviams, 
tuo tarpu kai Pilsudskis jį laikė 
ne tik lenkišku, bet ir savu 
(pilsudskiniu) turtu.

Tautų Sąjungai nestengiant 
ginčo iš esmės išspręsti nei pri
versti Lenkijos laikyties sutar
ties, bet ir nesankcionuojant 
Vilniaus užgriebimo, Lenkija ir 
toliau pati jį sau sprendė. 
Skelbdamas! teapdraudžianti 
vilniečių teisę ir galią patiems 
spręsti politinį savo likimą, tad 
laisvai jį nustatyti, Želigovskio 
vyriausybė de facto teleido 
jiems sakyties tik už Lenkiją, o 
ne už Lietuvą. Vilniaus lietuvių 
spaudai uždrausta buvo veikti 
žmones susijungimo su Nepri
klausomąja Lietuva naudai, lie
tuviu laikraščiai buvo persekio

jami cenzūros, baudžiami ad
ministracinėmis • piniginėmis) 
pabaudomis, traukiami tieson, 
pašto savavališkai sulaikomi ė- 
mėjams, sustabdomi, ėmėjai so
džiuje policijos persekiojami. 
Tuo tarpu lenkų spauda nieke- 
ne nevaržoma, administracijos 
nustatoma ir remiama, viso
kiais prasimanymai apie Lietu
vą ir lietuvius baidė visuomenę 
ir stūmė Lenkijos pusėn. Pra
dėtoji dar vokiečių okupacijos 
metu tamsių ir daugiausiai be
raščių Vilniaus krašto sodiečių 
parašų rinkimo akciją druskai 
arba žibalui (kerosinui) iš ad
ministracijos gauti, viešumai 
paverčiama gyventojų reikala
vimu prijungti Vilniaus kraštą 
prie Lenkijos, toliau buvo tę
siama ir politikų naudojama 
prieš Lietuvą. Lietuvių įstaigos, 
mokyklos šalinamos iš savo pa
talpų. mėtomos į. gatvę, moks
leiviai mušami policijos, stu
dentų ir kitų lenkų “patriotų”. 
Lietuvių veikėjai suiminėjami. 
Lietuvių persekiojimo ir di
džiausio jų veikimo suvaržymo, 
o lenkų įkaitinimo prieš Lietu
vą atmosferoje Varšuvos poli
tikų (Pilsudskio nurodymais jo 
bendradarbis Prystor instruk
tavo Vilniaus administraciją) 
Vilniuje buvo rengiamas sei
mas, kuris turėjo pasisakyti dėl 
krašto ateities. Ne tik lietuviai, 
bet ir gudai ir žydai iš vien su 
jais eidami atsisakė dalyvauti 
esamomis sąlygomis seimo rin
kimuose ir darbuose, tad ne
žiūrint triukšmingos lenkų a- 
eitacijos. atvežimo iš Lenkijos

NEW BRITAIN, CONN.
Antra iš mūsų kolonijos auka

Šiomis dienomis F. Mikalaus
kienė gavo skaudžią žinią iš 
Korėjos, kad bal. 3 d. jos vyras 
aviacijos kapitonas Konstanti
nas MikaMuskas negrįžo iš sa
vo žygio į frontą. Kap. K. Mi
kalauskas, 30 metų amžiaus, 
buvo antrojo pasaulinio karo 
veteranas, pasižymėjęs lakū
nas, apdovanotas keliais meda
liais už pasižymėjimą kovose. 
Jis buvo numušęs pirmą vokie
čių lėktuvą Focke-Wulf 190. 
1944 m. jis atliko istorinę mi
siją. nukrisdamas iš Anglijos į 
Lenkiją. Varšuvon, į Rusiją, 
Vengriją ir Italiją. Kap. Mika
lauskas buvo pasižymėjęs spor
tininkas. žaidęs futbolo rately
je Nevv Britain aukštesnėje mo
kykloje 1939 - 40 m. Sėkmingai 
baigęs aukštesnę mokyklą, įsto
jo į Morchead Teachers College, 
Kentucky. o 1943 m. karinių o- 
ro pajėgų tarnybon. Po antrojo 
pasaulinio karo buvo apsistojęs 
Nebraskoje, Austin, Tex„ iš 
kur 1950 m. lapkričio mėn. bu
vo išsiųstas į Korėją.

Gavę šią skaudžią žinią, liūdi 
jo seni tėveliai J. M. Mikalaus
kai, brolis, sesuo, žmona ir ma
ma dvejų su puse metų dukrelė, 
giminės ir pažįstamieji. Vietinė 
anglų spauda jį paminėjo ir į- 
dėjo jo atvaizdą. Tepaguodžia 
Dievulis .jo liūdinčią šeimą, o. 
jeigu žuvęs Konstantinas, tepa
sigaili jo vėlės, jei išlikęs gyvas, 
tegrąžina savųjų tarpan.

Mūsų eilės retėja -

Balandžio 9 d. neilgai sirgęs 
mirė a. a. Mykolas Petruškevi
čius, išgyvenęs šioj šaly apie 60 
metų. Paliko nuliūdusius ketu
ris susnas.

Balandžio 13 d. staiga mirė 
a.a. Emilija Kavaliauskienė, iš
gyvenusi čia apie 50 metų. Pa
liko nuliūdę trys dukterys, a- 
nūkai, vienas proanūkas. sesuo, 
ir brolis.

Abu mirusieji palaidoti iš šv. 
Andriejaus bažnyčios Švenč. 
Marijos kapuose. Prie laidotu
vių patarnavo A. P. Karlonas. 
Tebūna amžina ramybė jų vė
lėms.

{vairūs parengimai

Vasarai artėjant, visi skuba 
paruošti paskutinius parengi
mus po stgu ir po to jau išeiti 
į tyrą orą.

Balandžio 29 d. šv. Rožan
čiaus draugija ruošia laimės va
karą. Pradžia 4 vai. po pietų 
parapijos salėje. Pelnas skiria
mas Nekalto Prasidėjimo Sese
lėm, Putnam. Conn.. koplyčios 
statybos fondui.

Tą patį sekmadienį balandžio 
29 d. 7,30 vai. Lietuvių Sąry
šio salėje, 354 Park Str., įvyks 
metinis koncertas, ruošiamas 
šv. Cecilijos choro, prof. V. 
Marijošiaus vadovybėje, gegu
žės 20 d. ruošiamas “surprise” 
vakaras įvyks parapijos salėje, 
o gegužės 26 d., šeštadienio 
vakare, parapijos salėje, šv. 
Vardo draugija ruošia bankie
tą. Jo pelnas skiriamas parem
ti vienam gabesnių studentų. 
Taip pat gegužės 13 d. yra 
stropiai ruošiamasi Motinų Die
nai. Šia proga sąjungietės ruo
šia programą su lengvais už
kandžiais. B. M.

NASHUA, N. H.

LDS 65 kuopos susirinkimas.
Balandžio 8~d7"įvyko LDS 

vietinės kuopos susirinkimas, 
kuriame komisijos padarė pra
nešimus iš savo veiklos. Nutar
ta vasarą surengti išvažiavimą, 
jei tik bus galima gauti išva
žiavimui tinkamą vietą. Tuo rū
pintis paskirtas J. Tamulionis 
ir K. Nadzeika. Buvo kalbėta 
apie LDS organizacijos seimą, 
bet tuo reikalu nutarimas bus 
padarytas kitame susirinkime. 
J Federacijos skyrių išrinkta 
atstovais Jonas Overka ir Ona 
Valentukevičienė. LDS 65tos 
kuopos pirmininko pagelbinin- 
kui A. Zautrai mirus, jo vieton 
išrinktas Jonas Overka.

Raštininkas Stančius prane
šė, kad ne visi nariai užsimo
kėję už Darbininką.

šv. Onos pašalpinė draugija
Š. m. balandžio 8 d. minėjo 

savo 30 metų gyvavimo sukak
tį. Ta proga buvo užprašytos 
šv. mišios, kuriose nariai daly
vavo su ženkleliais ir ėjo prie

ir prileidimo prie rinkimų tūk
stančių rinkikų, kurių daugelis
pirmą kartą teatsirado Vil
niaus krašte, tik mažuma gy
ventojų tedalyvavo šiuose 1922 
m. rinkimuose, nors, supranta
ma, oficiali rinkiminė lenkų 
statistika gavo čia skelbti, jog 
daugumas gyventojų rinkęs at
stovus. kurie sudarė iš lenkų 
tesusidėjusį Vilniaus seimą. J- 
siūtusi dėl tikros gyventojų 
daugumos seimo rinkimų su- 
boikotavimo Vilniaus adminis
tracija suėmė boikotui vadova
vusius lietuvių ir gudų veikė
jus, kitus jųjų rengdamasi nu
bausti mirties bausme, ir tik 
Tautų Sąjungos įsikišimas te- 
privertė Varšuvos vyriausybę 
paveikti (ministerio Gabrie
liaus Narutavicz’iaus misija) 
Vilniaus administraciją, kad ši 
33 suimtus lietuvių ir gudų vei
kėjus ištremtų iš Vilniaus kraš
to Nepriklausomon Lietuvon ir 
tuo būdu nusikratytų pavojin
gais priešininkais. Vilniaus len
kų seimas nutarė prisijungti 
Vilniaus kraštą prie Lenkijos, 
kurios varšuvinis seimas, žino
ma. mielai jį priėmė. Želigovs
kis buvo pakeistas Varšuvos 
vyriausybės delegatu, o pas
kiau paprastu vaivada. “Vidu
rinė Lietuva” nustojo būti Var
šuvos politikai reikalinga, 
“maišto” komedija pasibaigė ir 
jau tais pat 1922 metais mar
šalas Pilsudskis Vilniuje leido 
sau riešai pasigirti, jog gen. 
Želigovskiui jis pats įsakęs Vil
nių paimti.

(Bus daugiau)

BALTIMORES ŽINIOS
Reikšminga sukaktis

Prieš 20 metų baltimoriečių 
buvo įkurta svarbi draugija, 
vadinama “DAINA”. Draugijos 
tikslas buvo skleisti lietuvišką 
dainą. Dr-ja šio tikslo siekė 
rengdama koncertus, statyda
ma operetes, dainuodama lietu
viškuose parengimuose. “Dai
nos” choras Baltimorėje buvo 
atspara meninės programos. 
D-jai priklausė pats aktyvusis 
lietuviškas atžalynas. Pirmoji 
ir dabartinė “Dainos” pirminin
kė yra Lelija Bakerskienė.

Šiemet “Dainos” dr-jai su
kanka 20 metų sėkmingo dar
bo. Ta proga dr-ja balandžio 
14 d. 8 vai. Lietuvių salėje tu
rėjo sukaktuvių koncertą. Pro
gramoje buvo Miko Petrausko 
I veiksmo operetė “CONSI- 
LIUM FACULTATIS” ir kon
certas. Operetės aktoriais buvo 
Antanas Dranginis, Alfonsas 
Adomaitis, Jurgis Galkas, Gor- 
donas Matulionis, Antanas Ki
sielius, Alberta Mačiulaitienė, 
Darata Adomaitienė ir Matildo 
Žydėlytė. Operetę režisavo To
mas Marcinkevičius, o muzikinę 
dalį tvarkė ir akomponavo Le
lija Bakerskienė.

Antrąją programos dalį išpil
dė mišrus, vyrų ir moterų cho
ras bei solo. Choras, vedamas 
Lelijos Bakerskienės ir akom- 
ponuojant Alenai Juškaitei- 
Buch, padainavo apie 11 dainų, 
harmonizuotų žinomų lietuvių 
kompozitorių, o solistai, Leo
norą Stankevičienė, Jurgis 
Galkas ir Klemensas Andrei
kas, gražiai išpildė 3 dalykus.
Nors “Dainos” choras palygi
nąs yra mažas, bet pajėgus ir 
publikai labai patiko, šį kon
certą gražiai įvertino Albertas 
Juškevičius per lietuviško radi- 

šv. Komunijos. Po pietų 5 vai. 
įvyko vakarienė. Garbės vieto
se buvo vaidybos narės ir vieti
niai kunigai. Dainininkai buvo 
muzikas J. Tamulionis ir Ona 
Skirkevičienė. Maldą atkalbėjo 
kleb. kun. J. Bucevičius. Vaka
ro vedėja buvo pirmininkė An- 
nės metu grojo lietuviškas me
lodijas vyrų orkestras, vado
vaujamas Matijoškos. Kalbėjo 
draugijos valdybos narės. Svei
kinimo kalbas pasakė kun. A- 
dolfas Vainauskas, K. Nadzei
ka. Buvo perskaitytas laiškas 
vienos vietinės organizacijos 
skyriaus. Keletą dainų padai
navo varg. J. Tamulionis ir 
Ona Skirkevičienė. Ilgą prane
šimą padarė buv. pirmoji šios 
draugijos raštininkė Agnės 
Gardienė.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
Šv. Onos pašalpinė draugija 
buvo suorganizuota 1921 m. 
Povilo Daunoros. Pradžioje tu
rėjo tik 10 narių. Pirmoji jos 
pirmininkė buvo Uršulė Raz-‘ 
vadauskienė, fin. raštininkė (Zi
na Manienė, nut. raštininkė — 
Agnės Gardienė, iždininkė — 
Beninga Kasparavičienė.

Dabar draugija turi 117 na
rių ir tvirtą kasą. Prisideda au
komis bažnyčiai, vienuolynams 
ir Lietuvos reikalams. Jtaisė 
bažnyčiai langą, stacijas, prisi
dėjo prie altorių pagražinimo ir 
nemaža aukojo dėl naujų var
gonų.

Dabartinę valdybą sudaro: 
pirmininkė Antanina Tamulio- 
nienė, jos pagelbininkė Nelie
L., iždininkė Marijona Uleič- 
kienė, fin. rašt. Alena Svioklie- 
nė, nut. rašt. — Marijona Ma- 
tijoškienė, iždo glob. — Agnės 
Gardienė, tvarkei. — Skliutienė 
ir Valangevičienė.

“Penny sale"
Balandžio 22 d., 4 vai. po 

pietų Apaštalavimo Draugija 
rengia “penny sale” šv. Kazi
miero parapijos naudai.

Dzūkelis 

jo pusvalandį. Jį parėmė per 
100 asmenų.

Lankysime bažnyčias

Šį sekmadienį, balandžio 22 
d., šv. Alfonso bažnyčios para- 
pičiejiai Šventųjų Metų atlai
dams gauti organizuotai lankys 
bažnyčias Baltimorėje. Vieną 
iš jų būtinai katedrą. Lankymo 
pradžia 2 vai. po pietų iš šv. 
Alfonso bažnyčios. Vadovaus 
parapijos klebonas, d-ras Men- 
delis. Bus einama pėsčiomis, 
nes visos bažnyčios palyginus 
netoli. Kas norės, galės vykti 
savo priemonėmis.

. Kadangi minimus atlaidus 
galima pelnyti tik kas 25-ri 
metai, tai ne vienam baltimo- 
riečiui jie bus paskutiniai. Tad 
klebonas nuširdžiai kviečia vi
sus parapijiečius, moteris ir 
vyrus, net paauglius vaikas, 
bažnyčių lankyme dalyvauti.

Į seimą

Sekmadienį, balandžio 29 d., 
Šv. Jėzaus Širdies parapijos pa
talpose Baltimorėje įvyksta vi
sų parapijų Šv. Vardo Dr-jos 
vyrų metinis seimas. Pradžia 
11 vai. šv. Mišiomls. Posėdis 
numatomas nuo 2 vai. p.p. iki 4 
vai. Bus daug aukštų svečių. 
Seimo tikslas katalikiška akci
ja. Visi parapijiečiai, net ir mo
terys, kviečiami seime dalvau- 
ti. Gali būti ir Šv. Vardo Dr- 
jos ir nenariai. I seimą vyksta
ma autobusais nuo šv. Alfonso 
bažnyčios. Kelionė kainuos 50 
centų, tik reikia iš anksto apie 
tai pranešti klebonui, kad būtų 
žinomas reikalingų autobusų 
skaičius. Kam patogiau, gali 
vykti ir savo priemonėmis. 
Mūsų parapijos grupei vyks
tančiai į seimą, sutiko vado
vauti kleb. kun. d-ras Mende- 
lis. Visi parapijiečiai kviečiami 
kiek galint skaitlingiau seime 
dalyvauti ir savo parapiją at
stovauti.

Kilnu ir gAžu
Jau kuris laikas, kai labai 

sunkiai yra susirgusi buv. ne- 
prikl. Lietuvos mokytoja p. Fe
licija Cesonienė. Ligos krizė 
jau yra praėjusi ir ligonė 
sveiksta ir stiprėja. Gal netru
kus grįš namo.

Pirmadienį, balandžio 16 d., 
šv. Alfonsas bažnyčioje buvo 
atlaikytos 9 vai. šv. Mišios at
sidėkoti Dievui už gerėjančią p. 
F. Cesonienės sveikatą, šv. Mi
šias šia intencija užprašė nauja
kurė p. čaplikienė.

Mūsų mirusieji
Veronika Kuršiene, 80 metų 

amžiaus, staiga mirė balandžio 
7 d. Iškilmingai palaidota su 
3-mis Mišiomis iš šv. Alfonso 
bažnyčios Holy Redeemer kapi
nėse balandžio 10 d. Liko 2 sū
nūs ir sesuo Monika Puklevi- 
čienė.

Ona Gabrilevičiene, 71 metų 
amž. ilgai ir sunkiai sirgusi, 
mirė balandžio 8 d. Palaidota 
balandžio 11 d. Holy Redeemer 
kapinėse iš šv. Alfonso bažny
čios. kur buvo atlaikytos 3-jos 
Mišios ir pasakytas gražus kle
bono Mendelio pamokslas, pa
dėkojant a.a. velionei ir jos bu
vusiai šeimai už šv. Alfonso pa
rapijos reikalų pavyzdingą su
pratimą ir paramą, kai parapi
jai buvo labai sunku ir rėmėjų 
trūko. Liko sūnus ir 3 duk
ters.

Antanas Stiga po ilgos ir sun
kios liogs mirė balandžio 12 d., 
o palaidotas balandžio 14 d. iš 
šv. Petro bažnyčios, kur buvo 
atlaikytos visos laidotuvių apei
gos.

Senesnioji lietuvių baltimo
riečių karta tirpte tirpsta kaip 
pavasarėjant sniegas. Mirusių
jų giminėms ir artimiesiems 
lietuvių bendruomenė reiškia 
užuojautos.
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Ir dar valandėlė
Šio sekmadienio Evangelijos 

žodžiai, pastebėjome, yra perei
to sekmadienio Evangelijos tę
sinys. Apie jokią valandėlę šį 
kartą Išganytojas nekalba, nes 
apaštalams jau pakankamai 
aišku, kad Jis neilgai Jbus pas 
juos, tik valandėlę... “Dabar aš 
einu pas tą, kurs yra mane 
siuntęs, ii- niekas neklausia 
(tiksliau: teneklausia—T. 2.) 
manęs, kur eini? Jums geriau, 
kad aš einu. Nes, jei aš neisiu. 
Ramintojas (šv. Dvasia — T. 
2.) neateis pas jus, o jeigu aš 
nueisiu, aš jums jį atsiųsiu. At
ėjęs jis įrodys pasauliui, kas 
turi nuodėmę, kas teisybę ir 
kam skiriamas teismas” (Jon. 
16;6,7-9).

Rodos, dar porą žodžių —ir 
apaštalai pasiliks vieni, kupini 
liūdesio ir nerimo. Išganytojas 
vis dar neskuba su mokytiniais 
atsisveikinti: Jis juos guodžia, 
drąsina, aiškindamas, kodėl tu
ri grįžti pas Tėvą. Jis grįžta, 
kad atsiųstų šv. Dvasią, kuri
1) įrodys pasauliui nuodėmę,
2) teisingumą ir teismo reika
lingumą (plg. Jon. 16,8). Nors 
apaštalai (iki juos šv. Dvasia 
pašvęs ir sustiprins) daugiau 
dar žmogiškai, negu antgam
tiškai galvoja, tačiau jiems aiš
ku, kodėl jie paliekami—moky
tiniai nurimsta, nesiskundžia ir 
neklausia “kas tai yra, ką Jis 
mums sako” (Jon. 16, 17). šį 
kartą Išganytojas yra paruošęs 
savo apaštalus atsisveikinimui 
ne tik psichologiškai, kaip pe
reitą kartą, bet ir morališkai, 
konkrečiai, ruošiasi pas Tėvą 
dėl dviejų pagrindinių priežas
čių:

Atėjus šv. Dvasią įrodys 
pasauliui nuodėmę.

Atrodo kiek keistoka. Kris
tus atėjo pasaulį išganyti, nuo
dėmei galą padaryti. Jis ken
tėjo, mirė ir prisikėlė. Taigi be
galine Kristaus auka pasaulis 
išganytas. Kur gi ta nuodėmė 
pasaulyje, ką gi šv. Dvasia tu
rės įrodinėti? Ir vis dėlto. Iš
ganytojas atnešė išganymą, ge-

TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

i-os valios žmogui dangaus vai 
tus atidarė. Bet ar visi žmonės 
yra geros valios, ar jie naudo
sis išganymo malonėmis, ar ne
ieškos kitų dievų ir išganytojų? 
Deja, nemaža dalis vis jų dar 
ieško, laukia. Gerai žinome, ka
da Kristus paskutinį kraujo la
šą už visų nuodėmes aukojo, ta 
da žemė plyšo, drebėjo, dan
gaus kūnai buvo pajudinti, tik 
fariziejų ir jų pasekėjų širdys 
nesudrebėjo, pasiliko nuodė
mėje, nepripažino tikrojo išga
nymo. Kiek dabar Kristui krei
piama dėmesio? Daugelį žavi 
valdovai, fakyrai, mamona ir 
partijos — tik ne Kristus. Bet 
daug milijonų sielų Kristui pri-l 
klauso, daug nuodėmingo pa-| 
šaulio išganymo keliais nu-| 
kreipta, tačiau daug didesnė 
pasaulio dalis blaškosi klystke- 
lėse, vergauja tamsybėms ir 
nuodėmei. Ar pasaulis apie tai 
pagalvoja, rimtai susimąsto ir 
taisosi? Pagalvoja, liet labai 
maža žmoniojs dalis. Ir kas bū
tų buvę, jei Išganytojas nebūtę 
atsiuntęs šv. Dvasią, kuri nuo
lat primintų, kas turi nuodėmę, 
kas ne? Šv. Dvasia nuolat bel
džiasi į nuodėmingą pasaulį, 
nurodydama jam nuodėmę, jos 
pragaištingumą ir stiprina jį iš
ganymo kelyje. Dar kitą prie
žastį pats Išganytojas mini, ko
dėl Jis eis atsiųsti šv. Dvasią.

Šv. Dvasia įrodys pasauliui tei
singumo ir teismo reika

lingumą

Kas netiki į Kristų ir Jo iš
ganymą, pasilieka nuodėmėje. 
‘‘Kas turi nuodėmę: nes netiki 
į mane” (Jon. 16,9). Netikėji
mas — nuodėmės priežastis ir 
jos palaikytojas. Visos kitos 
negerovės yra to netikėjimo, 
nukrikščionėjusio arba tiesiog 
nekrikščioniškojo gyvenimo iš
dava. Tuo tarpu kiek daug yra 
kilnių asmenybių, kurios kovo
ja, aukojasi ir miršta už tiesą 
ir teisingumą. Ačiū Dievui, jų 
yra nemažai. Negi jie visi ir 
liks pikto pasaulio pajuokai ’ 

Nejaugi teisingieji yra skirti 
nuolatinei kančiai ir persekioji
mui? Šv. Dvasia ir pats gyve
nimas šventų didvyrių pavyz
džiai aiškiai pasauliui prime
na, kad ne veltui teisingieji 
keniča ir kovoja, kad yra teis 
mas ir Teisėjas, kuris pelus 
nuo grūdų atskiria ir atskirs. 
Pagaliau čia yra teismai, tuo 
labiau aukščiausiame Tribuno
le teismas neišvengiamas. Šv. 
Dvasia, veikianti Bažnyčioje, 
šventuosiuose ir kiekvienoj tei
singoj sieloj, nuolat tai prime
na, nuolat skatina ir padeda, 
kad visa žmonija teisingumu ir 
meile gyventų.

Eis Išganytojas pas Tėvą, 
kad mus iš naujo uždegtų šv. 
Dx asia... Ir dar valandėlė gy
venimo — įsitiKinsime. kad

KUN. PR. M. JURAS PAKELTAS
MONSIGNORU

Bostono Arkivyskupas vakar 
laišku pranešė kun. Pr. M. Ju
rui, LavTence, Mass., lietuvių 
parapijos klebonui, kad Jo

• Vakarų Vokietijos radijo* 
stotys D. Pen adienį sustabdei 
vienai minu .-i transliacijas,! 
kviesdamos s. vo klausytojus^ 
susikaupti, p; limenant Išga-5 
nytojo mirtį. D. Penktadienio j 
radi jos progra.nuose daugiau- 
šia buvo duodama religinė mu- , 
zika.

*

• Hughes Montgomeri, mar
šalo Montgomeri pusbrolį, Ro
mos šv. Jono bazilikoje Vely
kų naktį įšventino į kunigus. 
Hughes Montgomeri yra 56 
metų amžiaus ir paskutiniuoju 
laiku buvęs Angių pasiuntiny
bės prie šv. Sosto pirmuoju se-

Kirstus nieko nežiniai nepalie
ka; Jis atpirko pasaulį, misti
niu būdu jame pasilieka, o šv. 
Dvasia įspėja ir pašvenčia ge
ros valios pasaulį... Ir dar va
landėlė — tiesa ir teisingumas 
laimės.

Šventenybė Popiežius Pijus XII 
kun. Pr. M. Jurui, už nuopelnus 
Kat. Bažnyčiai, suteikė Verv 
Reverand Monsignore titulą.

• šventasis Tėvas Pijus XII 
specialioje audiencijaje priėmė 
Romoje vykusio ‘visuotinio pa
saulinės konfederacijos” sąjū
džio kongreso dalyvius. Šventa
sis Tėvas savo kalboje pareiškė: 
"Ši pasaulinė politinė organiza
cija, norėdama pasiekti savo 
tikslą, turėtų būti federalistinės 
formos... Ji turėtų būti laisva 
nuo prievarta pasiekto mecha
niško suvienijimo ir neprasi
lenkti su Bažnyčios nustatytais 
ir tvirtai laikomais socialinio 
bei politinio gyvenimo dės
niais.”

• Latvių vyskupas J. Ran- 
cans, prieš tris savaites atvy
kęs iš Vokietijos, apsistojo 
Grand Rapids, Mich., ir yra 
paskirtas naujai įkurtuose pen
sininkų šv. Onos namuose ka
pelionu.

• Pragos liaudies teisinas 
paskutiniuoju laiku uždaromis 
durimis sprendė dvi katalikų 
prieš kunigus ir katalik. akcijos 
veikėjus bylas. Didžiausioje 
koncentracijos stovykloje Ze- 
liv vienuolyne šiuo metu yra 
kalinami 165 vienuoliai ir apie 
100 pasauliečių kunigų.

• Tėvas Braun, vienuolis a- 
sumcionistas, buvęs 12 metų šv# 
Liudviko prancūzų bažnyčioje 
klebonu, grįžęs į Prancūziją, 
pasakoja, kad paskutiniu laiku 
Rusija yra užversta antireligi
ne literatūra, leidžiama vy
riausybės raginimu ir valstybės 
lėšomis.

• Jaunimo organizacijos ge
gužės mėn. 1 d. Vakarų Vokie
tijoj uždegs estafetės deglą prie 
nuolatos degančių žvakių Al- 
tenbergo katedroje ir paleis per 
visas Vokietijos katalikų baž
nyčias bei koplyčias. Apskai
čiuojama, kad iki gegužės mėn. 
15 d. estafetė pasieks visas Fe
deralinės vokiečių respublikos 
katalikų bažnyčias.

• Albanijoje katalikų kuni
gai gavo iš Hodžos vyriausybės 
įsakymą pasirašyti komunisti
nę taikos peticiją, šiomis die
nomis parašai renkami Barati 
diecezijoje.

POSVeTIfDU
kretoriumi. Prieš kurį laiką jis 
perėjo j katalikų tikėjimą.
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SKAUTŲ SĄSKRYDIS 
VENECl ELOJE

Valencijoje lietuviai skautai 
turėjo gausų šv. Kazimiero 
sąskrydį. Jame dalyvavo 48 lie
tuviai skautai-tės iš Valencijos, 
Caraco ir Maracay ir per 100 
vietinių skautų bei gausus bū
rys svečių. Vietos skautų orga
nizacijoje registruotai “Tropą 
Lituana” lietuvių skautų drau
govei žymioje “Sucre” aikštėje 
pašventinta ir įteikta vėliava. 
Krikšto tėvais buvo skaučių 
vadeivė G. Diržienė ir inž. L. 
Drangauskas, kuris yra ir 
draugovės mecenatas, nes dova
nojo vėliavai medžiagą $60 
vertės. Vėliavą gražiai išsiu- 
nėjo skautės sesers Irena ir Au
relija 2alneriūnaitės.

Kovo 3-4 dienomis lietuviai 
skautai vyčiai turėjo malonią 
iškylą pajūrin. O draugovė 
“Lietuva” netrukus turės kelių 
dienų stovyklą Venecuelos 
gamtai pažinti.

Pasaulio skautų globėjo Šv.

CAMBRIDGE, MASS.
Vyčių šokiai

šeštadienį, balandžio 21 d., 
So. Boston Lietuvių Piliečių 
klube Cambridge Vyčių 18 kuo
pa rengia šaunius šokius, šo
kiams gros A. Stevens orkes
tras. Vyčiai kviečia visus jau
nus ir senus dalyvauti jų šo
kiuose. Cambridge vyčiai, va

• Vengrijos katalikai, nežiū
rint didelių persekiojimų, gau
siai dalyvavo didžiosios savai
tės ir Velykų apeigose. D. Ket
virtadienį prie šv. Komunijos 
einančių skaičius buvo toks di
delis, kad teko laikyti antras 
mišias popietyje.

• Kun. Adoif Schmidt, Det
roite konsekruotas vyskupu, iš
vyksta šiomis dienomis į Pietų 
Afriką misijoms. Jo konsekra

Jurgio dieną lietuviai skautai 
švęs Maracay mieste.

Lietuviams skautams Vene- 
cueloje vadovauja sktn. dr. 
Petras Neniškis. Kartu jis va
dovauja ir Valencijos lietuvių 
skautų bendrijai, o čia jam e- 
fektingai talkininkauja vietos 
skautų vadovas Francisko Osid.

Valencijoje gažiai veikia liet, 
skautų bičiulių-rėmėjų būrelis, 
vadovaujamas p.p. H. Janužio 
ir M. Zubkaus. Jų globos dėka, 
skautai yra remiami materia
liai ir įgalinamos jų išvykos 
gamton.

NAUJI PASAI LIG SKAUTŲ 
ŠEIMOS NARIAI

Bolivijos ir Turkijos skautai 
įsijungė Tarptautinėn Skautų 
Organizacijon. Bolivijos skau
tams susiorganizuoti daug pa
dėjo ateiviai skautai iš Euro
pos. Turkijoje jau seniai veikė 
jaunimo organizacija panaši į 
skautus. Dabar ji persitvarkė 
skautiškais pagrindais ir turi 
apie 15.000 narių.

dovaujami gabaus jaunuolio P. 
Žuko, labai gražiai veikia ir y- 
ra tikrai verti mūsų paramos.

Sveiksta

Po sunkaus susižeidimo J. 
Burbulio sveikata gerėja. Jam 
automobilis buvo sulaužęs ko
ją.

cijos proga Michigano vyskupi
joje surinkta 4.000 aukų misi
joms.

• Du Amerikos misijonieriai 
kunigai (Marvknoll kongrega
cijos). kun. R. A. Gaspard ir 
kun. R. P. Kennelly komunisti
nėje Kinijoje areštuoti ir paso
dinti į kalėjimą. Abu kunigai 
misijonieriai rūpinosi našlaičių 
ir pamestinukų globa.

• Rusijoje iš buvusių prieš 
revoliuciją 3,300 katalikų baž-

PAULIUS JURKUS

Auksinis paveikslas
Mpsv didžiajame kambary, namuose, stovi baltai užtiestas sta

las. Ant jo kvepia įmerktos gėlės, laukų žolelės. Tarp langų 
kabo veidrodis. Jame atsispindi grindys ir sienos paveikslai.

Mes ten žaidėm. Kaip saulės spinduliai bėgiojom asloje ir 
sutūpę žiūrėjom į veidrodį. Mūsų klegesio buvo pilni namai.

Vakare pamažėliai traukėsi saulė, ir languose švytėjo pa
auksintas dangus. Sėdėjom tylūs ir galvojom, kodėl nueina sau
lė, o mes čia liekame su vakaru.

Tada pažvelgėm į veidrodį, gal pasiliko jame koks linksmas 
spindulėlis. (Dieną jis tviskėjo, visas šviesose ir spalvose pasken
dęs).

Veidrodyje, viršum savo galvų, išvydom paveikslą. Jame ki
lo neryškūs miesto bokštai, medžiai, ir švietė auksinis dangus.

Nustebę žiūrėjom į šį reginį.
— Kur yra šis įmestas? — klausėm savęs. — Kodėl .jo dan

gus toks šviesus?
Ir įsmigo į mus jo skaistumas, net atsigulę matėm jį žėruo

jantį begalinėje tamsumoje. Tartum pats vakaras būtų brūkšte
lėjęs auksiniais pirštais į paveikslą. į mus ir palikęs spindinčias 
spalvas.

Kiekvieną vakarą kažkas traukė lūkoriauti asloje ir žiūrėti 
j veidrodį, kol visai sutems.

Kartą taip besėdinčius atrado mama. Paglostė mūsų galvas, 
ir nusišypsojo, kad mes, lyg vienuoliai, rimtyje pasitinkame nak
tį-

— Mama, kur yra šitas miestas? — paklausė vyresnysis bro
lis.

— Šitas miestas! — pažiūrėjo motina į paveikslą.
— Kodėl .jo dangus toks auksinis, amžinai šviečia ir kažkur 

mus traukia? — kalbėjo brolis. — Mes norėtume nuvykti į tą 
miestą.

— Jis turi būti gražus.
— Taip, vaikai, taip... — jos veide pasirodė lengva šypsena. 
Pasitraukė prie mūsų supamąją kėdę, atsisėdo. Valandėlę 

tylėjo, paskui su ta pačia malonia šypsena pradėjo pasakoti.
— Tai yra Jeruzalės miestas. Jis toli toli nuo mūsų, ten. kur 

žiemą saulė teka, kur mirė Jėzus Kristus.
Prieš daugel metų į šį miestą atvažiavo vienas dailininkas. 

Ar prancūzas, ar italas jis buvo, to niekas nežino. Kaip pasakoja, 
jis pamatęs vieną Jeruzalės paveikslą ir panorėjęs pats būtinai ten 
nuvykti.

Ir jam taip patiko Jeruzalė, kad įstojo į kokį tai vienuolyną. 
Troško mirti prie Kristaus Grabo ir pasilaidoti Jokūbo kapuose 
ar kur nors Kedrono slėny. Piešė jis šventus paveikslus, moki
nius, Mokytoją, piligrimus. Turėdamas laiko, ant lentelių vaiz
davo Jeruzalę.

Ir vieną kartą pradėjo šitą paveikslą, kuris kabo mūsų di
džiajame kambaryje. Per tiek metų jis gerai žinojo kiekvieną 
krikščionišką ar musulmonišką Jeruzalės šventyklą. O čia mato, 
kaip nedidelis smailus bokštas kyšo kažkur, ar prie Auksinių, ar 
Damasko, ar Žuvų vartų. Jis piešia, o saulė leidžiasi.

Pabaigęs eina ieškoti bokšto, teirautis .jo vardo. Suranda. 
Sėdi senas žmogus prie mūro ir sako:

— Neik! Neik bičiuli, artyn, jei nori ramiai gyventi.
Dailininkas pagalvojo, gal bokštas grius, gal kuo užkeiktas. 

Bet jis — vienuolis, ko bijoti! Priėjo arčiau, palietė sienas.
— Pabučiuok akmenis, iš kurių jis sukrautas. Jie šventi! 

— sako jam senis.
Vienuolis pabučiavo — negi maža Jeruzalėje šventų vietų.
— Gali jau eiti, — sako senis. — pamatysi, ką reiškia tas 

bokštas.
— Bet aš noriu žinoti jo vardą. — paklausė dailininkas.
— Vardą! — senis lingavo galvą. — Visaip jį vadina, bet 

niekas tiksliai nežino. Tik aš v ienas išskaičiau akmenyse ženklus 
ir žinau! Niekas tų raidžių neras, nes aš ištrynau. Ir tu nori ži
noti tikrą jo vardą ’ Jis Ilgesio bokštas. Jį pastatė žydai, 
grįžę iš Babilono nelaisvės. Pasiekę šventosios žemės sienas, rin
ko laukuose akmenis, bučiuodami, ašarom laistydami nešė j Je
ruzalę, kad pastatytų bokštą. Ir pastate. įrašė vardą, kad jis nuo
latos šauktų Izraelį namo, kad keltų ilgesį žmonėm. Ir kas pama
tė jį .ar paveiksle, ar čia. tas jo negalėjo užmiršti. Kas pabučiavo, 
tas nerado ramybės.

Ištaręs tuos žodžius, senelis mirė. Vienuolis parskubėjo na
mo ir papasakojo visa savo vyresnybei. Suėjo daug mokytų vy
rų, tyrinėjo bokštą, ieškojo raidžių, bet nieko nerado.

Vienuolis pasikabino paveikslą savo kambarėly ir galvojo, 
koks laimingas, sužinojęs šitą paslaptį. Bet. prieš eidamas gulti, 
pažvelgė į savo darbą. į tą patį, kurį čia matome, ir išvydo švie
siame danguje ilgesio bokštą. Prisiminė vienuolis, kad tai tas 
pats, kurį sutiko paveiksle, prieš atvažiuodamas į Jeruzalę. Pra
dėjo ilgėtis namų. Nors buvo tiek ilgai gyvenęs aname mieste 
ir padaręs apžadus — niekada nesitraukti nuo Kristaus Grabo, 

jis taip išsiilgo savo tėvynės, kad pradėjo lyg vaikas verkti. Metė 
jis viską: vienuolyną, draugus, ir iškeliavo pėsčias, pasiėmęs 
šventosios žemės saują.

Nerimo ir kiti vienuoliai ir visi miesto žmonės, kurie buvo 
atplaukę iš svetur ir sužinoję bokšto vardą. Visi išvažiavo. Neži
nia, ar pats vienuolynas, ar valdžia nugriovė aną bokštą, kad 
daugiau žmonių negąsdintų. Jokiuose raštuose neužtinkama jo 
istorijos. Jeruzalėje užmiršo ir vietą, kur jis stovėjo.

Vienuolynas atrado šį paveikslą brolio dailininko kambary 
ir padovanojo miesto pirkliui. Paveikslas ėjo iš rankų į rankas, 
nes visi pirkliai svetimšaliai, gavę jį. tuoj metė visa ir grįžo į savo 
tėvynę.

Galų gale pateko pas vietinį pirklį. Patyręs paveikslo Istori
ją, panoro jį išsiųsti iš Jeruzalės ir iš šventosios žemės, kad nie
kam neprimintų Ilgesio bokšto.

Tuo laiku į Jeruzalę atvyko vienas rusas. Prieš keletą metų 
jis buvo iškeliavęs iš savo žemės svetur laimės ieškoti. Jis užėjo 
šio to nusipirkti į tą krautuvę, kur buvo šis paveikslas. Pirklys 
jam padovanojo jį ir papasakojo šitą Istoriją.

Rusas išvažiavo į Aleksandriją ir ten norėjo pastoviau įsi
kurti, bet kur tau! Visos istorijos nemeluoja! Nors nebuvo matęs 
nei ano Ilgesio bokšto, nei domėjęsis jo vieta, tačiau kiekvieną 
vakarą, pažvelgęs į paveikslą, jam prisiminė tėvynė, miestas, kur 
gimė ir augo.

Su dideliais nuostoliais metė jis visus darbus, sėdo į laivą ir 
išplaukė namo, pasiėmęs paveikslą.

Parvažiavęs apsidžiaugė. Taip lengva, gera. Nors pradžioje 
nesisekė, — svetimoje žemėje buvo praleidęs pinigus. — tačiau 
nenusiminė. Jis vertėsi ir šiuo ir tuo, kol vėl prakiuto.

Tai buvo prieš dvidešimt metų. Tada nuvažiavau pas savo 
dėdę, kunigą, kuris gyveno Rusijoje. (Ten jis buvo baigęs moks
lus ir turėjo vyskupijai tarnauti). Anas pirklys padovanojo man 
šį paveikslą. Jis parvedė mane į namus...

Mama nutilo ir žiūrėjo pro langą. Jos veidas šypsojos. Pas
kui. lyg šaltas vėjas, papūtė į ją rimtis. Kažką slepiančios akys 
grįžo prie mūsų ir paveikslo. Ten sustojo ir valandėlei pasiliko.

Lauke jau temo, tik paveiksle žėrėjo šviesus dangaus ruože
lis.

nyčių ir 2,000 koplyčių dabar 
yra likusi vienintelė neuždary
ta šv. Liudviko prancūzų baž
nyčia Maskvoje. Iš buvusių 4,- 
600 katalikų kunigų yra likę 
vos 2 prie minėtos prancūzų 
bažnyčios.

PADĖKA
Giliai liūdėdami dėl mūsų gi

minaičio a. a. kun. J. Sitavi- 
čiaus mirties, reiškiame nuošir
džią padėką Mnsgr. J. Balkū- 
nui, pasirūpinusiam velionies 
iškilmingos laidotuvėmis. Ap
reiškimo parap. klebonui kun. 
N. Pakaliniui už visą rūpestį ir 
globą bažnyčioje, seselėms vie
nuolėms už papuošimus, kan. 
J. Meškauskui už šv. Mišias ir 
velionies palydėjimą į bažny
čią bei kapines. Gerb. kuni
gams A. Petrauskui, J. Alek- 
siūnui, V. Pikturnai, J. Pakal
niškiui, P. Lekešiui, šv. Mo
nikos parapijos, Jamaicoje, 
klebonui ir visiems ki
tiems bent kuo prisidėjusiems 
prie velionies palydėjimo į am
žiną poilsio vietą.

Ta pačia proga reiškiame gi
lią užuojautą velionies pusese- 
rėms gyv. Brooklyne. Lietuvo
je likusiems broliui ir seseriai 
ir Vokietijoje tebevargstančiai 
velionies brolienei su mažu sū
neliu.

Ji atsikėlė, nukabino jį ir prisinešė prie lango. Ilgai žiūrėjo, 
tartum norėdama įžvelgti aną bokštelį, tartum kažką prisimin
dama.

— Kai užaugsite, daugiau suprasite, — kalbėjo mum. ka
bindama paveikslą. Ji paglostė mūsų galvas ir išėjo.

(Bus daugiau)

Pranas ir Josefina Gražiai 
J. P. M ACHULIS

Real Estate & Insurance
RS5S Sol h St.. Woodh*ven 11, N. Y.

Tel. VIrrinia 7 18$«
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Palaidotas dr. Pranas VVeiksner

• Kun. M. Urbonavičius, 
MIC, balandžio 28 d. skaito pa
skaitą apie slavų kalbų šakas 
JAV Lounge, Fine Arts rū
muose, Lexingtone.

• Chicagoje, balandžio 15 d. 
koncertavo Ona Kaskas ir Sta
sys Liepa. Koncertą surengė 
ALT skyrius.

• Brockton, Mass., lituanis
tikos mokykloje dirba 6 mo
kytojai be atlyginimo. Apgai
lestaujama, kad apie ketvirta
dalis tremtinių dar neleidžia 
savo vaikų j lituanistinę mo
kyklą.

• Lietuvių - Latvių rašyto
jas Emils Skujenieks dalyvavo 
Chicagoje literatūros šventėje 
ir rašytojų suvažiavime. Jis da
ro pastangas Chicagoje įkurti 
Lietuvių-Latvių Vienybės sky
rių.

• V. Belajus išvyko į JAV 
universitetus bei kolegijas mo
kyti įvairių liaudies šokių. Jis 
buvo “Ateities” šokių grupės 
vadovas.
• Chicagoje organizuojamas 

komitetas, kuris rūpinsis senų
jų nusipelnusiųjų visuomeninin
kų šelpimu.

• “Kario” 6 nr. šią savaitę 
išeina iš spaudos, patiekdamas 
medžiagos apie atominę ener
giją. kaip buvo komunistinama 
Kinija, ir eilę laiškų bei apra
šymų iš lietuvių karių ir trem
tinių gyvenimo visame pasauly
je.

• Tėvas Bernadinas Graus- 
lys, OFM, atstovavo provinci
jolą T. Vaškį, OFM naujos Nevv 
Yorko pranciškonų seminarijos 
provincijos pašventinimo iškil
mėse, kurios įvyko balandžio 
16 d. Vappingers Falls, N. Y. 
Šią moderniškiausią šiuo metu 
seminariją pašventino Nevv 
Yorko kardinolas Spellman. 
Šioje seminarijoje studijuoja 
keletas lietuvių klierikų, profe
soriauja T. Žalalis, OFM, dės
tydamas šv. Raštą ir dogma
tine teologiją.
• Detroito lietuvių kolonija 

Vasario 16-sios proga suaukojo 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
virš pustrečio tūkstančio dole
rių.

WORCEST

Iš šv. Kazimiero parap. baž
nyčios, VVorcester, Mass., buvo 
iškilmingai palaidotas šios kolo
nijos ilgametis gydytojas dr. 
Pranas VVeiksner. Dr. VVeiks-I 
nėr mirė balandžio 10 d. Palai
dotas balandžio 14 Notre Dame 
kapinėse, VVorcester, Mass.

Laidojimo apeigoms vadova
vo pats šv. Kazimiero par. kle
bonas kun. A. Petraitis, diako
nu buvo kun. J. Jutkevičius, 
Aušros Vartų, VVorcester, 
Mass., vikaras, subdiakonu 
kun. A. Klimas iš šv. Roko pa
rap. Brockton, Mass. ir magis
tras kun. A. Mažukna, MIC. 
Marianapolis, Conn.

Prie šoninių altorių šv. Mi
šias laikė kun. P. Juraitis, iš 
Athol, Mass., ir kun. M. Keme
šys, iš Bayonne, N. J. Laidotu
vėse dalyvavo tėvai marijonai: 
kun. J. Petrauskas ir kun. A. 
Gruklys iš Marianapolio Kole
gijos, ^hompson, Conn. Visi 
minėtieji kunigai dalyvavo ir 
kapinėse. Taip pat kapinėse da
lyvavo kun. M. Tamulevičius ir 
kun. A. Volungis, šv. Kazimie
ro parap.. VVorcester, Mass.

Daktaras jau keliolika metų 
negalavo, o rugsėjo mėnesį bu
vo rimčiau susirgęs ir pasitrau
kė iš savo tiesioginių gydytojo 
pareigų, kurias ėjo VVorceste- 
ryje, policijos departmente. Dr. 
VVeiksner buvo pakviestas poli
cijos gydytoju 1942 m. Pasku
tiniu metu buvo garbingai at
leistas į pensiją.

Dr. VVeiksner gimė Frank- 
lin, N. J. Pradžios mokslą išėjo 
vietos mokyklose. Aukštąjį 
mokslą baigė Georgetovvn uni
versitete VVashington. D. C. gy
dytojo laipsnį įgijo Lietuvoje. 
Pirmuosius savo, kaip gydyto
jo, praktikos metus darbavosi 
Casualty Hospital, VVashington, 
D. C., Benvind Clinic, Nevv 
York. N. Y., St. Joseph’s Hos
pital, Parkersburg, W. Va. ir 
Sacred Heart Hospital, Allen- 
town. Pa.

Prieš atvykdamas VVorceste- 
rin 1932 m. du metus buvo gy
dytoju Boston, Mass. Dr. P. 
VVeiksner buvo narys šv. Ka
zimiero parapijos. Priklausė 
prie daugelio vietinių draugijų. 
Paliko didžiai nuliūdusią savo 
žmoną Marijoną Gumauskas,

ER, MASS.
seserį Mrs. VVilliam Kenner, 
Leonia, N. J., ir kitus tolimes
nius gimines.

Daktaras ir jo žmona buvo 
pasižymėję šios kolonijos vei
kėjai, visuomet vienu ar kitu 
būdu prisidėdavo prie šios kolo
nijos veiklos. Buvo visų lietuvių 
ir nelietuvių gerbiami. VVorces
ter miesto pareigūnai ypač poli
cijos departamentas, miesto 
gyventojai ir ytin lieutviai gau
siai dalyvavo jo laidotuvėse.

Vaidinimas
Vietos Meno Mėgėjų Ratelio 

dramos studija suvaidino ba
landžio 15 d. Sofijos Čiurlionie
nės keturių veiksmų dramą 
“Aušros Sūnūs”.

Veikalą režisavo Lietuvos 
Valstybės Teatro aktorius ir 
šios studijos vadovas Henrikas 
Kačinskas. Nenuostabu tat, 
kad žiūrovai užmiršo, matą 
scenoje ne aktorius profesiona
lus, bet mėgėjus, pašventusius 
vaidybai tik nuo sunkaus fizi
nio darbo atliekamą laiką. t

Knygnešys Rusteika (L. Ja- 
’kubauskas) puikus. Rusteikie- ‘j 
nė (L. Savickaitė) geresnė 
negalėjo būti. Jų duktė Rožė į 
(Iz. Savickaitė) publiką žavėjo 
savo natūraliu kiekvienos situ
acijos pergyvenimu. Jurgis (J. 
Du'oickas) nepamainomas ly
giai kaip ir sena knygnešė 
Barbora (A. Kavaliauskaitė). 
Kai kas iš žiūrovų manė, kad 
žandaro Petrovo vaidmenį (V. 
Roževičius) atlieka pats reži- 
sorius. Žandaras Štolcas (G. 
Čekas) buvo vykęs. Gal tik išda
vikas Albinas Stinkis (S. Šiur- 
kus) pirmame veiksme buvo 
labiau panašus į drovų gimna
zistą, negu į suktą ir klastingą 
išdaviką. Šiam tipui gal reikėjo 
daugiau mefistofeliškumo, ypač 
pirmame veiksme.

Spektaklis padarė žiūrovams 
nepaprastą įspūdį savo turiniu 
ir puikia vaidyba.

Žiūrovas žavėjo taip pat pui
kios dekoracijos, kurias piešė 
Lietuvos Valstybės Teatro dai
lininkas — dekoratorius Vikto
ras Andriušis.

Vaidinimui pasibaigus, aplo
dismentai išreiškė žiūrovų pasi
tenkinimą. Režisorius ir deko
ratorius buvo apipilti gėlėmis.

Šią dramą reikėtų dar pakar
toti pačiame Worcesteryje ir 
parodyti kaimyninėse lietuvių 
kolonijose.

B RIDG E PO R T. CON N.

P H I L A D E 1
Džiaugiasi laikraščių 

susijungimu

Mūsų apylinkės lietuviai la
bai nudžiugo naujo “Darbinin
ko” atsiradimu. Jis bus ir šioj 
apylinkėj geias naujienų ir lie
tuviško spausdinto žodžio sklei
dėjas. Ypač gera, kad jis, susi
jungęs su “Amerika” ir “Lie
tuvių Žiniomis,” bus taip arti 
mūsų kolonijos. Du sykiu sa
vaitėje jis galės lankyti mus ir 
duoti daugiau žinių iš vietos 
veikimo. Sveikintini leidėjai ir 
visas Redakcijos Kolektyvas. 
Dabai- tik reikia Philadelphijie- 
čiams turėti savo nuolati
nį skyrių - naujienas. Mes tiki
me, kad iš mūsų atsiras nema
ža korespondentų, kurie užpil
dys savo žiniomis platų laikraš
čio lapą. Tad sveikinimai ir lin
kėjimai.

Padėkos pobūvis

Philadelphijos lietuviai ren
giasi prie didelių iškilmių ba
landžio 29 dieną, 6 vai. vak. 
Tovvn Hali, Philadelphia. Trem
tiniai rengia savo geradarių pa
gerbimo pobūvį. Bent šiuo ma
žu parengimu nori viešai iš
reikšti savo padėką gerada
riams. Be iškilmingosios da
lies, bus plati meno programa 
ir pasilinksminimas, grojant 10 
asmenų okestrui. Pobūvy pa
kviesta nemaža įžymių svečių 
ir dalyvaus tarp 700-900 asme
nų. Tai bus tikrai gražus pobū
vis.

Vyčiai VVashingtone.

Balandžio 15 dieną Vyčiai 
buvo sudarę labai malonią jau
nimo ekskursiją į VVashingto- 
ną. Čia aplankė žymesnes vie
toves ir turėjo linksmą kelio
nę autobusu. Čia pasižymėjo 
jaunos vytės Ona Rimdeikaitė 
ir Teresė Mažeikaitė. Visi eks
kursantai pakėlė jodvi į tikras 
artistes.

Vyčių veikla

Vyčiai Philadelphijoj gražiai 
veikia, vadovaujant pirmin. Al 
Stankui ir sekretoriaujant Ele
nai Šaulytei. Ką tik dalis narių 
pakelti į 2 laipsnį, rengia savo 
gražius pobūvius. Dabar kas 
penktadienį jie susirenka savo 
tarpe pasilinksminti. Tuo keliu 
jie gauna daugiau narių ir gra
žiai praleidžia pavakarį. Kuo
pos vicepirmininkas V. Voler- 
tas išrinktas vyčių 10 metų vei
kimo minėjimo organizatoriu
mi. Jam talkininkauja ir kiti 
kuopos Valdybos nariai.

Labdaros veikla

Balandžio 11 d. Franklin 
viešbutyje įvyko neregių nau
dai labdaringas parengimas. 
Meninės programos išpildyme

PHIA, PA.
dalyvavo vietos žemaitukas ka
pitonas Tadas Kuligauskas, 
Karolio ir Onos Kuligauskų 
sūnus, kuris dabar yra vietines 
katalikiškos kolegijos Viilono 
studentas stipendininkas. Nors 
palyginti dar yra jaunas (tik 
18 met.), bet turi muzikalinių 
gabumų ir puikiai groja smui
ku ir kitokiais instrumpntais, 
būtent, pučiamaisiais. Beveik 
nuo pat vaikystės dalyvauja lie
tuviškuose parengimuose, šį 
kartą meninę programos dalį 
išpildė smuiku.

Ukrainiečiai paminėjo
Ukrainiečių katalikų dien

raštis “Amerika” savo balan
džio 10 d. laidoje įsidėjo "Gar
so” redaktoriaus Mato Zujaus 
atvaizdą, paminėdamas jo 25- 
kių metų savaitraščio “Garso” 
redagavimo sukaktį, šia proga 
pareiškė jam savo linkėjimus.

• Jonas Naujokaitis, 1833 
S. 2nd St., neseniai čia atvykęs, 
sunkiai susirgo ir gydomas Ge- 
neral Hospital. Jam reikia 
daug kraujo. Jo artimieji ir 
pažįstami noriai aukoja kraujo. 
Pirmas paaukavo Pranas Kau
linis, 949 S. 2nd St. Ligonis la
bai dėkingas. Jei kas dar galė
tų paaukoti, tai gali padaryti 
kiekvieną dieną General Ligo
ninėj, 34 ir Pine St.

• Philadelphijos vyrų ir mo
terų oktetų šiupinys, įvykęs ba
landžio 8 dieną labai gražiai 
praėjo. Marga ir nuotaikinga 
programa visiem patiko. Girdė
ti balsų, kad ir daugiau pana
šių pobūvių reikia mūsų publi
ka^ Leonas Kaulinis ir visi jo 
riai nusipelnė padėkos.

• J. E. Vyskupas Lamb ne
seniai lankė lietuvių šv. Kazi
miero ir šv. Andriejaus parapi
jas. Jis suteikė- Sutvirtinimo 
Sakramentą vaikučiams ir vi
sur priminė Lietuvos ir lietuvių 
kančias už savo tikėjimą ir sa
vo tautą. Vaikučiai buvo labai 
gerai parengti ir atsakinėjo į 
visus klausimus labai gerai.

• P. Viksva, gyvenęs Nevv 
Egipt. N. J. atsiskyrė su šiuo 
pasauliui balandžio 10 dieną ir 
palaidotas balandžio ' 14 dieną. 
Jis buvo uolus lietuvis ir visuo
met stengėsi būti arti lietuvių, 
nors gyveno toliau nuo lietuviš
ko veikimo. Ir mirdamas iš
reiškė savo paskutinį norą, kad 
jo laidotuvėse dalyvautų ir lie
tuviai kunigai. Tas prašymas 
išpildytas, ir ten buvo nuvykę 
kun. I. Valančiūnas. kun. V. 
Martusevičius ir W. Vežis.

• 40 ved. Atlaidai šv. And
riejaus parapijoj, balandžio 15, 
16 ir 17 dienomis praėjo labai 
sėkmingai. Dalyvavo daug žmo
nių ir daug kunigų svečių. Pa
mokslus sakė T. marijonas Bu
lovą.

giečių suvažiavime, kuris į- 
vyks gegužės 20 d. Worcester, 
Mass., ir prašė kuopas prisiųsti 
atstovus.

Suvažiavime buvo labai 
džiugu matyti savo tarpe cent
ro valdybos pirmininkę Fr. 
Bačinskienė, kuri labai rūpina
si organizacijos reikalais ir ge
rove. Taip pat buvo malonu 
girdėti, kad šiais metais sei
mas įvyks Conn. valstijoje Put
liame N. Pr. Seselių globoje 
rugpiūčio 20-24 dienomis. Aps
krities metinis suvažiavimas 
numaytas Netv Britain, Conn.

Po sesijų atstovės buvo pa
kviestos vakarienės. Po vaka
rienės panelė M. Jakubaitė pa
kvietė centro pirmininkę Fr. 
Bačinskienę pakalbėti. Ji pa
reiškė dėkingumą šeiminin
kėms ir pasitenkinimą, galė
dama būti sąjungiečių atstovių 
tarpe.

Sąjungiečių atstovės skirstėsi 
su pakilia nuotaika. Buvo atvy
kusios kelios mūsų sesės trem
tinės, kurios uoliai darbuojasi 
mūsų tarpe: būtent, p. Gruo
dienė, Kazickienė ir kitos, ku- 

pavardžių neteko sužinoti.
Kar-tė
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Dviguba sukaktis

Šiais metais kuh. prel. 
Kelmelis, Netvarko šv. Trejybės
parapijos klebonas mini dvigubą 
sukaktį 35 metų kunigystės ir 
30 metų Netvarke klebonavimo.

Kun. prelatas I. Kelmelis Ne
tvarke klebonaudamas yra daug 
nusipelnęs įvairiose srityse: gar
bingai gindamas tikėjimo reika
lus. Bažnyčios teises, su visu at
sidavimu uoliai rūpindamasis 
sielų šiganymu, garbingai stovė
damas lietuvybės sargyboje.

Netvarko parapijiečiai, įver
tindami didžiai gerbiamo ir my
limo savo klebono nuveiktus 
darbus, ruošiasi sukaktuvininką 
tinkamai pagerbti.

Pagerbimo iškilmės numato
mos birželio mėn. 24 d., per Jo
nines. Tą dieną kitos organizaci
jos ir draugijos maloniai prašo-1 
mos jokių parengimų neruošti. I

Į
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Graborias—Balsam uoto jas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

ModenJška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

*
—«i

I
f— —-----------------

jTel. STagg 2-5043
i 
į
Į Matthew P. Railas

(Bieliauskas)
i
i
i
i
ii
ii
i

fTel. VIrginia 7-4499

i F. W. Shalins
(Šalinskas) 

Lataiiuotas Graborias
| Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

j -$150-
j KOPLYČIA SUTEIKIAMJ NEMOKAMAI
| 84 - 02 Jamaica Avenue,

Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius

Notary Pubfic

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

I4-> i i i i i i i i i i i i i i a

Įvyks šaunus koncertas
Ateinantį sekmadienį, balan

džio 22 d.. įvyks parapijos cho
ro metinis koncertas, kuriame 
dalyvauja pirmą kartą mūsų 
kolonijoje žymus dainininkas, 
buv. Lietuvos Vilniaus Operos 
solistais Stasys Liepas. Jis gra
žiu dainavimu sužavėjo kitas 
kolonijas. Taigi bus progos ir 
mūsų kolonijoje išgirsti gražų

šio operos baritono baisą ir 
skambią lietuvišką dainą. Tad 
atminkite visi ne tik mūsų ko
lonijos, bet ir apylinkinių kolo
nijų lietuviai, kurie dar nesate 
girdėję jo dainuojant. Tai įvyks 
šv. Jurgio parapijos svetainė
je 6:00 vai. vak. Po programos 
bus lietuviški ir amerikoniški 
šokiai prie gero orkestro. Kiek
vienas galės smagiai pasišokti.

STOUGHTON, MASS.
Lietuviai gausiai lankė kursus

Praeitą ketvirtadienį pasibai
gė vakariniai anglų kalbos kur
sai. Buvo užsiregistravusių lan
kyti 24 asmens, iš kurių 10 lie-

Didelis koncertas

šeštadienį, balandžio 21 d.
7 vai. va.. Eikš Club salėje, 39 
Elm str., rengiamas koncertas. 
Programą išpildys žymus Liet. 
Operos dainininkas Ipolitas 
Nauragis, muzikas Vyt. Marijo- 
šius. Vitalis Žukauskas iš New 
York’o ir muziko J. Žemaičio 
vadovaujamas choras.

Po koncerto bus šokiai ir bu
fetas su gausiais valgiais ir gė
rimais. Visas pelnas skiriamas 
Putnam Conn. Nek. Pr seserų 
koplyčios statybos fondui. įėji
mas SI .25.

NE W ARK, N. J.
Iš Sąjungiečių suvažiavimo

Balandžio 15 d. šioje lietuvių 
kolonijoje įvyko A.L.R.K. Mo
terų Sąjungos Conn. apskričio 
pusmetinis suvažiavimas. Buvo 
atvykę 23 atstovės iš 6 kuo
pų ir apskrities valdyba. Sesi
jos vyko šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Antrą valandą po 
pietų sesiją pradėjo klebonas 
kun. E. Gradeckas. atkalbėda
mas maldą ir po to pasveikin
damas suvažiavimo atstoves.

• Tarptautinis intelektualu 
ir studentų- kongresas šaukia
mas š. m. liepos mėn. Reimse. 
Kongreso tikslas sustiprinti a- 
paštalavimą profesionalų bei 
studentų tarpe.

tuvių. Atsidėkodami mokytojui 
Mr. McLaughlin už mokymą į- 
teikė Lietuvos istoriją anglų kal
ba ir porą lietuviškų pinigėlių.

Mirė
Balandžio 10 d. mirė Jadvyga 

Volungevičienė. 64 mt., gyv. 
School St. 224. Palaidota šešta
dienį, balandžio 14 d. Stoughto- 
ne išgyveno 40 metų, čia turėjo 
savo namus. Paliko vyrą Joną ir 

sūnų Juozapą. Pažymėtina, kad 
per Kalėdas jų namai gerokai 
nukentėjo nuu gaisru.

Sesijoms vadovavo apskrities 
valdyba, kurią sudaro pirm. A. 
Hussey iš Manchester, Conn.. 
vicepirm. K. Tamošaitienė, iš 
New Britain, sekertorė — M. 
Jakubaitė iš Nevv Haven. Man
datų komisijon papildomai bu
vo išrinkta Gižienė, Žilinskienė, 
tvarkdarė M. Ramanauskienė, 
korespondentė B. Mičiūnienė. 
Perskaičius praėjusio suvažia
vimo protokolą ir išklausius 
valdybos pranešimus, eita prie 
svarstymų, būtent, vasaros iš-

Gražus tremtinių vakaras

šetšadienį. 7 d. balandžio, Ne
tvarko ir apylinkės Lietuvių 
Tremtinių Draugija parapijos 
salėje suruošė su šokiais ir į 
trumpu vaidinimu vakarą. I 
vakarą atsilankė netik Netvar
ko apylinkės lietuviai, bet buvo 
daug svečių iš Brooklyno, Eli- 
zabeth, Linden ir kitų vietų.

Vietinės parapijos klebonas 
prel. Kelmelis džiaugėsi taip 
gražiai beslinkminančiais sve
čiais. Jis norėtų ir dažniau. Ne
tvarko parengimuose savo salė
je matyti tokių malonių svečių. 
Alus visiems buvo duodamas 
nemokamai. Pelno gauta dau
giau kaip 100 dolerių. Visas pel
nas paskirtsa mokslus einan
čiai jaunuomenei Vokietijoje. 
Tremtinių Draugijos valdyba 
širdingai dėkoja svečiams už 
atsilankymą į parengimą.

Į 
I

BROCKTON, MASS.
Ateitininkų vakaras

Sekmadienį, balandžio 22 d., 
šeštą valandą vakare, šv. Roko 
parapijos salėje Brocktono jau
nieji ateitininkai rengia vakarą. 
Vakaro programą išpildys 
Brocktono ir Bostono Ateiti
ninkų Jaunimo Kuopos. Prog
ramoje montažas “Tėviškės at
garsiui", tautiniai šokiai, dai

nos, deklamacijos, linskmas 
vaidinimėlis, juokingas monta
žas apie Korėją ir kt. Visi 
broektoniškiai maloniai kvie
čiami į šį vakarą atsilankyti. 
Bilietus galima gauti pas na
rius ir prie įėjimo. Kaina —75c. 
Pelnas skiriamas katalikiškojo 
jaunimo žurnalui “Ateičiai” 
remti ir Vokietijoje gyvenan
tiems moksleiviams šelpti.

važiavimo. Waterburietės pra
nešė, kad išvažiavimas įvyks 
jų globoje Linden Parke drau
ge su LDS ir LRK Susivieniji
mo Conn. apskričio. Ruošiamu 
rugpiūčio 26 d. išvažiavimu pa
vesta rūpintis uaterburietėms, 
kurios turės savo laimėjimų 
stalą. Visos kuopos yra kviečia
mos prisidėti dovanelėmis.

Panelė M. Jakubaitė perskai
tė kvietimą dalyvauti Mass. ir 
Nevv Haven valstybių sąjun-

• Kun. Pranas Bastakys. Ne
tvarko šv. Trejybės parapijos vi
karas. balandžio mėn. 9 d. išvy
ko į saulėtą Floridą kelioms sa
vaitėms pailsėti ir pataisyti svei
katą.

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktį

|TeL Market 2-5172 
I
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Matthew A. Buvus
•f

(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street

Newark 5, N. J.

Re*. SO 8-3729
ISO 8-4618 :
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Lithuanian 
Furnitūra Co.

M O V E R S —
Insured and Bonded 

Local & Long Distance Moving

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

Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato 
Vietinius visiems štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
•- !:z— 

ekspertiskai tvarkomas advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti-

ir ~_ ________________________ B_________ ______ _____ ____ __
Užsienių šalyse. w

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių N 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto « 
ekspertiikai tvarkomas advokato Zubawicz. kuris turi teisės prakti- 4 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris \ 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių ‘ 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. N 
Asmeniški periodiniai ir du-metinia" -izitai yra daromi bile bizniuose 2 
naudojant ši patarnavlma visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link i 
mano geriausio jums patarnavimo. 7

RAŠYKITE: 2
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZI'SAVIČIUS) X

111 Ainsiie Street Brooklyn 11, N. T.
Telefonas: EV 4-3049
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EV 4-9293

SALDAINIŲ PA’l MUS

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street,

Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parengimams

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO VAIDINTOJI TRUPĖ

. š. M. BALANDŽIO 29 D
APREIŠKIMO PARAP. SALĖJE

Havemeyer ir No. 5th Str. Brooklyn, N. Y.
5 vai. po pietų

“AMERIKA PIRTYJE”
Režisuoja dramos aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS 

Dekoraciojs dail. ČESLOVO JANUSO
Po vaidinimo šokiai, grojant muz. Alg. Kačanausko orkestrui. 

Taip pat ir geras bufetas.
Bilietų kainos $1:75 ir $1.50. šokiams tik $1.00
Bilietai iš anksto gaunami: J. Ginkaus saldainių krautuvėje, 495

Grand Str., Gabijoje, 340 Union avė. ir vaidinimo dienų prie kasos.
Pradžia punktuliai. Vietos numeruotos.

J. P. G INKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 16u0 kc

J

I

E. P0V1LANSKV
Baras ir Restoranas

J

ZUPP’S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETI VISKĄ UŽEIGA

------ NEBRANGU — ir — SMAGU ------
Visokių importuotų gėrimų — VODKOS — KONIAKO ir kitokių rūšių

•rj
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Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N.

Tel. EVergreen 4-9293

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

TeL EVergreen 4-9737

SO S-4476

ls\l OMOJAMAS

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime likos rūšių alaus ir įvairių tonikų.

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

Šaukite:

KORIS BEVERAVE CO.

Jos. Zeidaf, J r
411 GRAND STREET

Savininkas
BROOKLYN, N. Y.

Vi illiani J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
65 - 03 WAREHAM PI

JAM AK A, N. Y.
Tel. JAniaka 3-7722

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. BtOADUAY 
South Bot ton, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street
TeL EVergreen 7-68M

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieni ils uždaryta

John W. Anseli
1,1 ETt t IS ADVOKATAS

15 1‘ark Kow, New Yo

Ofiso Tel.
WO 2-3497

Telefonai :
Namų Tel. 
NE 9-

Steplien BredesJr.i
ADVOKATAS

So. Boston, Mass.TeL SO 8-3141,220 E Street

i

J. ARLAUSKAS, Savininkas

i

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

telefonu CYpress 9-7879Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PA«AU»IN£S

DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

CHARLES SPORTSWEAR

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., B*KLYN 7, N. Y. 

TeL GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS 

JOHN L. RIMŠA

■
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Sav. K. Krasnakevičius, 
515 Washington SL, 

Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo. 
Tel. HA 6-9839

Parengimams. 
Kainos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co. 
Grafton Avė., Islington, Mass.

Automatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.

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

Užsisakykite
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro
TRANSPORTATION BURBAU

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.

396 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kay, sav.
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A.J.NAMAKSY !
v I

*1

Kcal Estatc X lnsurance

409 W. BROADMAY
SO. EOSTON, MASS.

Office Tel. SO 8-0948

Res. 87 Oriole Street

VVEST RONBURY. MASS. 
Tel. PA—7-1233-W

Tel. SO 8-2805

Dr.J.L. Pasakarnis
DR. AMELLA E. RODD

OPTOMETRLSTAI
477 W. BROADMAY

So. Boston. Mass.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

TeL A V 2-1026

J. REPSHIS, M. I)
LIETUVIS GYDYTOJAS

495 Colunibia Road 
arti Uphams Corner 

DORCHESTER, MASS.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8

y------—-------

M

; SO 8-2712

gražus kambarys vienam asme
niui gražioj ir patogaus susisie
kimo vietoj. Kreiptis telef. JA 
3-8617 arba 151-14 85 Drive, 
Jamaica.v i i i į i i i i i i ii t i i i i i i i i i i ii
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S. Barasevičius ir Sūnus |
Fl NEKĄ 1. HOME i

254 W. BROADVVAY |
South Boston. Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS | 
I 
I 
I 
I 
I 
į

Laidotuvių Direktorius
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2481

C A S I’ E B ;
FUNERAL HOMEj

187 DORCHESTER STREET .
South Boston. Mass.

Joseph \\. Casperji i
i
ii i
i

<KASPERAS> 
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir nakti 
Koplyčia šermenims dykai

Tel. so S-MS1
SOuth Boston 8-3960

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas"
331 SMITII ST.

PROVIDENCE. lt. I.

Telephone.

OFISO: DENTER 1952
Namų: PI. 6236

I I i i i i i i i i i t

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
825 E. 8th St. So. Boaton, Maaa. 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vlee-Plrtnininkė—B. Galliūnl'snC, 

S Winfield St, So. Boston, Maaa.
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

555 E. 6th St., So. Boston, Maaa. 
Tel. So-8-6029.

Finansų Rašt — B. CūnienA, 
409 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, Maaa. 
Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 

866 E. 5th St., So. Boston, Mass. 
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų antradienį mėnesio, 7.30 v 
vakare. Parapijos salėje, 492 E 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolu raitininke.

Pirmininkas — Viktoras Medonie,
21 Sanger St, So. Boaton, Mt.M 

Vice-Plrm. — Vincas Stakutta,
684 Sixth St, So. Boaton, Maaa

Protokolų Rašt — Kazys Rusteika
206 L St, So. Boston, Mam,

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Sizth SL, So. Boston, M a ai 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua,
699 E. Seventh St, S. Boston, Maaa 

Maršalka — Jonas Zatkls,
22 Beethoven St, Rozbury, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čių sekmadienį kiekvieno mėnesio.

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E 7th St, So. Boaton, Maso
Visais draugijos reikalais kreipki 

tės pas protokolu raštininką.

PARDUODAMI NAMAI
su tuščiais kambariais, nebrangūs, 
gerose vietose ir prie gero susisieki
mo.

WOODHAVEN — 2 šeimoms. 11 
kambarių, atskiras, arti parko, atski
rai apšildomas.

2 šeimoms mūrinis, 12 šviesių kam
barių, geram stovy — $12.500.

RIDGEWOOD — 8 šeimoms po 5 
šviesius kambarius, mūrinis, geros j- 
plaukos, arti parko — $14.500.

3 šeimoms, mūrinis, šviesūs kam
bariai — $10.500.

J. VASTCNAS
1008 Gatės Avė., Brooklyn. N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285 i

PARDUODAMI NAMAI 
ER BIZNIAI

Kampinis mūrinis namas 3 šeimom 
su 10 kambariu, su maudynėmis >r 
garažais

Pardavimui
miesto dalyse 
Nassau.

Visuose yra 
kaina, su mažu įnešimu, netoli stočių

Taip pat priimu ir pardavimus.

$4.950.
turime namu visose

— Brooklyne, Queen.-.

tuščiu florų, prieinama

Z I N I S
361 l'nion Avė., Brooklyn, N.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487
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Metinis Laikraščio “Darbininko”
Linksmas-Seimyniškas

LIEPOS ŽIEDAI
Liepos Žiedų arba
ta gerai nuo persi
šaldymų, ji sutei- 

prakaitavimą 
pastipri n i m ą.

Taipgi sakoma, 
gelbstanti nuo ink- 

(kidneys) ir pūslės ligų 
yra gerai ir

stų
Liepos Žiedai 
nuo kosulio paeinančio nuo 
šalčio ir gerklės nesmagumų 
ir užkimimo. Liepos Žiedai, 
pašutinus gerai dėti an» skau
dulių, ir skaudančių sutinimų, 
žaizdų 
turėtų 
muose
Liepos
prisiunčiam j jūsų namus.

ALENANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

ir vočių. Liepos Žiedai 
būti visada visų na- 
kaipo naminė gyduolė.

Žiedų svaras $2.50

i*
Res. BIG 9013
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LANDŽIUS
Lietuvis gydytojas ir chirurgas ;

Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą ! ... |
I 

i;
I 
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I 
I 
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Pritaiko akinius

534 E. BROADMAY 
South Boston. Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

V i i i i i i i i i i i

V YTAUTAS YAKAVONIS j 

homeI i i i i i i i i j.
H VERAI.

741 NO. MAIN STREET 
Brockton. Mass.

V. YAKAVONIS
I.ai<lotuviu Direktorius 

Balsam aotojas 
Patarnavimas diena ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai
Tel. BROCKTON 8-1580

ir

! iI i i i i i iI i i j i i i i

VAITKUS !
FUNERAL HOME |

197 VVEBSTER AVĖ, 
Cambridge, Mass.

PRANAS VAITKUS
ir

i i i
i 
i
i

• I I įi i
iĮ i i i i

I 
įZALETSKAS

IT NERAI. HOME j
564 EAST BROADMAY | 
South Boston. Mass

A. Zaletskas. F. E. Zaletskas| 
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas diena ir nakti. 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOulh Boston 8-2609

D. i i i i i i
Ijudotuvių Direktorius

Balsamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas diena ir nakti. I
Nauja moderniška koplyčia šer- | 
menims dykai. Aptarnauja Cam- j 
bridge ir Bostono kolonijas že- i 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus I 
miestus. |

Reikale Minkite: Tel. TR 6-6431 | 
i

> I II i i i i i i i
i

W A I T T
H NERAI. HOME

30 EMERSOS AVĖ.
Brockton, Mass.

EDM ARI) J. WAITT
< Maitekūnas)

IJkiilotnviii Direktorius ir 
Balsamnot o jas

Patarnavimas Diena ir Naktį. 
Koplyčia šermenims (tykai.

Tel. Brockton 3368

*

ŠURUM-BURUM
Sekmadienį, Balandžio-April 22,1951, 6 vai. vakarę

So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos NAUJOJ AUDITORIJOJ
Kampas E ir Broadway, South Bostone

Gros Visų Mėgiama AL STEVENS RADIO ORKESTRAS

9
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Kun. N. Pakalnis
Apreiškimo parapijos klebo

nas išvažiavo dviem savaitėm 
atostogų j Floridą.

40 valandų atlaidai
Apreiškimo parapijoje baigė

si balandžio 10 d. Per visas 
dienas buvo pilna bažnyčia 
žmonių. Gražų vaizdą sudarė 
seselių domininkonių puikiai 
gėlėmis papuošti altoriai. Pa
mokslus sakė kun. V. Dabušis, 
kun. V. Pikturna, prof. kun. A. 
Sideravičius, prof. kan. J. Meš
kauskas ir kun. A. Kasperas.

Vaiky pirmoji komunija
Apreiškimo parapijoje bus 

gegužės mėn. 6 d. sekmadienį.

Brookh'no vy skupas
Apreiškimo parapijos bažny

čią lankys ir suteiks sutvirtini
mo sakramentą gegužės mėn. 
20 d.

Namų savininkų dėmesiui
Didžiojo Nevv Yorko lietuvių 

namų savininkų organizacijos, 
Brooklyn and Queens Home 
Ovvners, Ine. narių svarbus su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
balandžio (April) 20 d. 8 vai. 
vakare, Leader Observer salė
je, 80-30 Jamaica Avenue. 
Woodhaven, N. Y.

Šiame susirinkime bus svar
bių pranešimų. Todėl namų sa
vininkai yra kviečiami būtinai 
dalyvauti. Valdyba

Kun. V. DabušLs
pakviestas į “Darbininko” re
dakciją vesti religinį ir kores
pondencijų skyrių. Vokietijoje, 
anglų zonoje, kun. V. Dabušis 
yra buvęs Tautinio Delegato į- 
galiotiniu lietuviams (vėliau 
Sielovados įstaigos). I JAV at
vyko š. m. sausio m. 31 d. ir 
laikinai apsistojo Angelų Kara
lienės parapijoje pas kun. J. 
Aleksiūną.

Dr. J. Paprockas išlaikė 
egzaminus

Dr. J. Paprockas. po rūpes
tingo pasirengimo, išlaikė vals
tybinius gydytojo egzaminus ir 
gavo teisę verstis gydytojo 
praktika. Šio mėnesio pabaigo
je jo bičiuliai Alliance Hali 
Brookiyne jam ruošia pagerbi
mo vakarienę.

Mykolas Budėnas
iš Maspetho užsisakė naują 
“Darbininką” dviem metams 
ir sumokėjo prenumeratos mo
kestį iki 1953 m. sausio mėn. 
21 dienos.

Ona Ivaškenė, Bostono lietu
vių iltinių šokių grupės vedėja, 
vadoraus trumpai, bet įdomiai 
programėlei, kurią išpildys tos 
grupės jannametes dalyvės 
"Darbininko” metiniame “su- 
rum Būram”, balandžio 22 <1. So. 
Boston. Pradžią C vaL vakare.

Tėv. Justinas Vaškys,

Lietuvos pranciškonų provin- 
ciolas, vienuolyno reikalais š. 
m. balandžio mėn. 16 d. išskri- 
ro į Romą. Romoje išbus apie 
tris savaites laiko.

Balandžio 18 d. 5 vai. v. (Ro
mos laiku 11 vai. v.) T. Vaškys 
paskambino telefonu, pranešda
mas, kad kelionė gerai pavyko. 
Kartu savo sveikinimus redak
cijai perdavė iš Romos: vysk. 
V. Padolskis, prel. L. Tulaba ir 
prof. Z. Ivinskis.

Dr. V'. Gidžiūnas, OFM 
baigęs mokslus Italijoje ir kurį 
laiką dirbęs Bridgeville, Pa., 
atkeltas į Brooklyn, N. Y., ir 
čia paskirtas viršininku naujai 
įsteigto vienuolyno (680 Bush- 
wick Avė.. Brooklyn 11, N. Y.)

Dr. Adolfas Darnusis
Ateitininkų Federacijos vadas, 
gyvenąs Clevelande, atvyksta į 
Nevv Yorką, kur dalyvaus atei
tininkų susirinkime š. m. balan
džio mėn. 21 d. (šeštadienį) 7:- 
30 vai. vak. Aušros Vartų pa
rapijoje.

Kun. J. Vilutės
iš Chicagos mums rašo: Per
skaitęs ‘ Amerikos” 13 nr. įdo
mų Gražiūno straipsnį “Reikš
mingas žingsnis pirmyn”, nuo
širdžiai sveikinu susipratusius 
lede jus, pasiryžusius patarnauti 
plačiąjai visuomenei, išleidžiant 
didelį, bendrą laikraštį. Linkiu 
jam sėkmės ir Dievo palaimos.” 

Kun. J. Vilutis ta pačia pro
ga prašė jam siuntinėti “Darbi
ninką.”

A. S. Trečiokai
ir ponia F. Dilis iš Nevvark yra 
išvykę ekskursijon į Floridą, 
siunčia mūsų laikraščiui sveiki
nimus ir linki geros sėkmės.

100 dol. BALFui
Nevv Yorko Moterų Vienybė, 

kuri kiekviena proga remia 
Vokietijoje esančius lietuvius 
tremtinius ir gyvai atsiliepia į 
lietuvių tautinius reikalus, šio
mis dienomis BALFui paaukojo 
100 dol. Lydimajame rašte pa
brėžiama, kad ši auka skiria
ma našlaičių reikalams.

S. Bujokas 
nuoširdžiai sveikina 'laikraš

čių susijungimą ir linki geros 
sėkmės. Ta pačia proga atsiun
tė laikraščio prenumeratos mo
kestį.

Vyt. Augustinas 
“Lietuvos vaizdų knygą" 

ruošti galutinai užbaigė ir šio
mis dienomis atiduoda spaudai. 
Autorius mano, kad vaizdų al
bumas gegužės mėn. bus ats
pausdintas.

• J. Venclauskas iš New 
York Citv, 502 W. 49 St. užsi
sakė naują “Darbininką” ir su
mokėjo prenumeratą iki 1952 
met. gegužės mėn. 1 d.

• Edvardas Staknys ir Alina 
Pajaujytė susituokia gegužės 
mėn. 5 dien. 4 vai. p.p. Sutuok
tuvės įvyks Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje, Broom St. 570
N. Y. City.

• Moterų Sąjungos 24-sios 
kuopos narės Angelų Karalie
nės parapijos salėje šį sekma
dienį, bal. 22 d. 4,30 vai. p.p. 
rengia laimėjimų vakarą.

• Birželio mėn. 10 d. įvyksta 
Julijos Pažereckaitės ir Dr. 
Broniaus Svogūnėlio jungtuvės 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje.

Šį šeštadienį jaunosios drau
gės ir pažįstami Julijai Paže- 
reckaitei ruošia vadinamą 
“Sliower party".

Kan. F. Kapočius,

buvęs liet, tremt. sielovadas 
tvarkytojas Vokietijoje, pirma
sis aplankė sujungtų “Darbi
ninko”, “Amerikos” ir “Liet. 
Žinių” redakciją ir pareiškė pa
sitenkinimą šių laikraščių susi
jungimu. Svečias palinkėjo 
naujam laikraščiui geros sėk
mės ir reiškė vilties, kad nau
jas laikraštis, subūręs apie save 
gerus bendradarbius, pilnai pa
tenkins savo skaitytojus, vis 
stiprės savo turiniu ir didės 
skaičiumi.

Ta pačia proga kan. F. Kapo
čius atnaujino laikraščio prenu
meratą įmokėdamas metinės 
prenumeratos 5 dol.

Leonardas šimutis
ALTo pirmininkas, dalyvavęs 

Amerikos lietuvių tremtinių at
stovų suvažiavime Brooklyn, 
N. Y., aplankė “Darbininko” 
redakciją, pasidžiaugė, kad liet, 
kat. laikraščių leidėjai suprato 
susijungimo reikalą ir palinkė
jo naujam laikraščiui geros 
sėkmės.

Susirgo Rev. Kelly
Rev. Kelly, NCWC direkto

rius, kuris ypatingai rūpinasi 
vakariniais anglų kalbos kur
sais, ruošiamais neseniai atvy- 
kusiems tremtiniams, kaip pra
nešama, sunkiai susirgęs. Ypa
tinga jo globa naudojasi ir lie
tuviai kursantai, besimoką 
anglų kalbos Apreiškimo para
pijos mokykloje.

“Aitvarai” kviečiami į lietu
viškas kolonijas

Alekso Mrozinsko suorgani
zuotas ir vadovaujamas vyrų 
balsų kvartetas “Aitvarai”, po 
savo pavykusio koncerto Wor- 
cesteryje, Conn., pereitą šešta
dienį, gavo pakvietimų koncer
tuoti ir daugelyje kitų lietu
viškų kolonijų.

JAV mokyklos įskaito tremties 
mokslą

Gerimantas Penikas, lietuvio 
laikraštininko D. Peniko sūnus, 
šiuo metu pradėjo studijas Nevv 
Yorko Manhattan Radio and 
Television Instituto II semest
re. Pažymėtina, kad į I semes
trą mokykla tepriima tik su 
JAV high school. Tai rodo, kad 
JAV mokyklos įskaito mūsų 
jaunimo mokslą, išeitą tremties 
lietuviškosiose gimnazijose.

Inžinierių ir architektu 
metraštis

Pereitą savaitę išėjo iš spau
dos Nevv Yorko Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Draugijos 
metraštis, kuriame gausu me
džiagos iš lietuvių inžinierių ir 
architektų veiklos visame pa
saulyje. Leidinį redagavo dipl. 
inž. K. Krulikas.

Posėdžiavo Pabaltijo Moterų 
Taryba

Nevv Yorke savo centrą tu
rinti Pabaltijo Moterų Taryba, 
kurios pirmininkėmis yra adv. 
B. Novickienė. estė Mali Jurma 
ir latvė Tekia Erdmanis-Eiz- 
krauklis, balandžio mėn. 14 d. 
turėjo saVo metinį posėlį. Ja
me dalyvavo ir atstovybių val
dybos.

Nutarta ir šiemet priimti Ge- 
neral Federation of V.'omen’s 
Clubs kvietimą dalyvauti jų 
metiniame seime, gegužės mėn. 
14-19 dienomis. įvyksiančiame 
Houston, Texase. Ši moterų fe
deracija apjungia 11 milijonų 
moterų visame pasaulyje, ir 
perniai panašiame seime, įvy
kusiame Bostone. Mass., labai 
domėjosi Pa balti jos tautų rei
kalais. Pabaltijo* iaryboa aL
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Brooklyno Vaidintojų Trupė balandžio 29 d. Ap
reiškimo parap. salėje pakartotinai vaidins “Ame
rika pirtyje.”

IŠ NEW YORKO LIETUVIŲ

• Balandžio mėn. 14 d. Ap
reiškimo parapijos salėje įvyko 
N. Y. Liet. Tarybos susirinki
mas. Susirinkimas nutarė daly
vauti lojalumo parade balan
džio mėn. 28 d. 1 vai. 30 min. 
po pietų. Paradas prasidės iš 
Nevv York East 92 St., į rytus 
nuo Madison Avė. Paradui pa
siruošti išrinkta komisija, į ku
rią įėjo M. Kižytė, J. Ginkus ir 
Krištaponis. Lietuvių visuome
nė kviečiama kuo gausiausiai 
dalyvauti. Pageidaujama, kad 
moterys parade dalyvautų tau
tiniais rūbais.

• Nevv Yorko Liet. Taryba 
gegužės mėn. 13 d. šaukia 
draugijų konferenciją Nevv 
Yorker Hotel, 34 8th Avė. N. 
Y. J konferenciją kviečiama 
nuo kiekvienos draugijos po 
penkis atstovus. Konferencijoje 
bus ir meninė programa, kurią

IŠ LIET. DARBININKŲ KLUBO VEIKLOS

Balandžio 13 d. 417 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. įvyko Liet. 
Kat. Darbininkų Klubo narių 
susirinkimas, kurį vedė, G. Žė
ruolis, sekretoriavo S. K. Luko
ševičius. Buvo perskaitytas 
praeito susirinkimo protokalas 
ir priimta vakarienės apyskai
ta. Ją patiekė iždin. P. J. Mon
tvila.

Kun. J. Pakalniškis skaitė 
paskaitą apie darbdavių ir dar
bininkų santykius bei pareigas
K. Bažnyčios mokslo šviesoje.

J. Montvila kalbėjo apie dar
bininkų unijų tvarką ir jų vei
kimą JAV ir kokia nauda dar
bininkui prie jų priklausyti.

“Amerikos” laikraščio admi
nistratorius Pr. Vainauskas 
pranešė, kad susijungė trys 
laikraščiai į vieną ir ateityje 
visi “Amerikos” skaitytojai 
gaus naujai leidžiamą “Darbi
ninką” du kartus per savaitę.

L. K. Darbininkų Klubo ba
lius, numatytas suruošti gegu
žės mėn. 20 d., dėl įvairių ap
linkybių atidėtas iki rudens.

S. K. Lukoševičius pasiūlė 
LIETUVIŲ DIENOJE liepos 1 
d. Dekster Parke. Cypress Hill,
L. I., N. Y. turėti klubo vardu 
stalą su užkandžiais ir gėri-

stovų kalbas į laisvąjį pasaulį 
transliavusi per 27 radijo sto
tis.

Be to, posėdyje nutarta pa
ruošti tam tikrus atsišaukimus 
į pasaulio moteris, ryšium su 
Pabaltijo tautų liūdna genoci
do sukaktimi, ir dalyvauti Nevv 
Yorko lojalumo parade savo 
tautinėse grupėse.

Keramikė Fledžinskaitė-Košu- 
bienė dirba kaip dekoratorg 
Brookiyne gyvenanti daili

ninkė Fledžinskaitė - Košubie- 
nė, didelėje Nevv Yorko archi
tektūros firmoje gavo užsaky
mų pagaminti vienos svetainės 
salės sienų dekoracijas. Savo 
darbą ji jau pradėjo.

Šiuo metu dailininkė su savo 
vyru dailininku Košuba įsikū
rusi nuosavuose namuose ir tu
ri tinkamas sąlygas save kūry
biniam darbui, net ir keramikai 
aUiKtt nakalingas krosais.

TARYBOS VEIKLOS

suorganizuoti sutiko B. Darlys 
ir S. Narkeliūnaitė. Konferen
cijos tikslas — sugyvinti Nevv 
Yorko organizacinį veikimą.

• Susirinkimas nutarė neto
limoje ateityje kartu su latviais 
ir estais suruošti masinį visų 
Pabaltijo tautų susirinkimą ir 
pareikšti protestą prieš Rusijos 
bolševikų vykdomą terorą bei 
genocidą užgrobtuose kraštuo
se. Šį susirinkimą organizuoti 
išrinkti B. Darlys, M. Kižytė, J. 
Ginkus, adv. S. Briedis ir P. 
Montvila.

• Vasario 16-sios proga su
rinktos Nevv Yorke aukos 
1429,15 dol. persiųsta ALTo 
centrui Chicagoje.

• Pabaigoje susirinkimas nu
tarė N. Y. Tarybos vardu pa
reikšti užuojautą prel. J. Bal- 
kūnui. jo tėveliui a. a. Simonui 
Balkūnui mirus.

mais. Pasiūlymą susirinkimas 
priėmė.

Po trumpų diskusijų susirin
kimus ateityje nutarta šaukti 
taip pat kas antras penktadie
nis vakarais. I klubą įstojo 
naujas narys Ad. Bernotienė iš 
Brooklyno. S. K. Lukas

PLB skyrius su senaisiais ir 
naujakuriais

Didžiojo Nevv Yorko pašonė
je, Stamford, Conn., Jonas Rut
kauskas suorganizavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės skyrių, 
apjungiantį ir senuosius ir nau
jau atvykusius lietuvius.

Reikia manyti, kad šituo pa
vyzdžiu paseks ir kitos vieto
vės, ALTui sutikus pradėti or
ganizuoti Amerikos lietuvių 
bendruomenę.

šachmatininkų žiniai.

Balandžio 20 d. 7:30 vai. L. 
A. Klube (168 Marcy avė., 
Brooklyn, N. Y.) įvyks šach
matų žaibo turnyras arba 
šachmatų simultanas, kurį ža
dėjo duoti p. J. Repečka.

Visi šachmatininkai kviečia
mi dalyvauti. Pageidautina at
sinešti ir savo šachmatus su 
lenta.

Be to, bus pasitarimas dėl 
veiklos, ypač, kad yra užmegsti 
ryšiai su kitais šachmatininkų 
klubais.

LAK šachmatininkų sekcija

Maspetho Žinios
• šeštadienį, balandžio 14 d., 

Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 
60-39 56 Drive, Klubo moterų 
skyrius surengė balių, kuris 
puikiai pavyko.

• Lietuvių Piliečių Klubas 
praneša, kad rengia ekskursiją 
autobusais į Patricko parką 
Nevv Brunsvvick, N. J., sekma
dienį, rugpiūčio mėn. 5 d. Vi
sos draugijos ir klubai prašomi 
tą dieną nerengti iškylų, bet 
padaryti vieną milžinišką lietu
vių išvažiavimą į Patricko par
ką.

Lietuvių Auditorijos bend
rovės metinis seimas šaukiamas

Z1NIOS_

“Darbininko” skaitytojai, 
kurie atsiima laikrašti So. Bos
tone iš “Darbininko” spaustu
vės, prašomi kitą savaitę, nuo 
balandžio mėn. 24 d., užeiti jį 
atsiimti antradieniais ir penk
tadieniais. Tomis dienomis laik
raštis išleidžiama ir jį bus ga
lima gauti nuo pat ryto 9 va
landos.

Visi kviečiami į “Darbininko” 
“šurum Burum”

Šį sekmadienį, balandžio 22 
d., So. Boston Lietuvių Piliečių 
naujoje auditorijoje įvyksta 
“Darbininko” linksmas šeimy
niškas parengimas. I šią drau
gišką pramogą yra kviečiami 
ne tik Bostono, bet ir apylin
kės lietuviai, visi “Darbininko” 
skaitytojai ir tie, kurie jo dar 
neskaito. Čia bus progos vi
siems draugiškai pasilinksminti 
ir pasivaišinti. Atsilankiusius 
priims ir vaišins šaunios šeimi
ninkės, vadovaujant žinomai 
labdarei Marijonai Valatkienei. 
Jai padėjėjos bus: Birutė Mar- 
tinkienė, St. Averkienė, M. Ma- 
tuzaitė, O. Petrušytė, Mališaus
kienė, V. Valatka, T. Averka,
P. Martinkus ir kiti. Trumpą 
meninę programą išpildys ma
žos mergaitės, vadovaujamos 
Onos Ivaškienės. Be to, bus iš
dalinta už 300 dol. vertės dova
nų. Gros populiarus A. Stevens 
radijo orkestras. Pradžia 6 vai. 
po pietų. Kviečiame visus daly
vauti. Rengėjai

Marijona Valatkienė, pasižy
mėjusi kulinarijos specialistė, 
pakviesta vyriausia šeimininke 
“Darbininko” metiniame “Šu
nim Burum” įvykstančiame šį 
sekmadienį, balandžio mėn. 22 d. 
naujoje Liet Piliečių auditori
joje So. Boston. Ji su savo štabu 
gabių šeimininkių visus atsilan
kiusius .svečius skaniai pavaišins 
gerai paruoštais valgiais.

Pagerbė adv. Joną. Grigalių
Balandžio 15 d. po pietų Lie

tuvių Piliečių Klubo salėje į- 
vyko adv. Jono Grigaliaus pa
gerbimui bankietas ryšium su 
jo paskyrimu Metropolitan Dis- 
triet komisionieriaus parei
goms.

Bankieto vedėju buvo gerai 
bostoniečiams žinomas biznie
rius A. J. Namaksy. Maldą at
kalbėjo kun. Alberta Abračin- 
skas. Adv. J. Grigalių ta pro
ga sveikino John E. Hurly, ku
ris atstovavo gubernatorių

šeštadienį, gegužės mėn. 5 d. 4 
vai. po pietų. Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje Maspeth, N. Y. Po 
seimo bus vaišės, alutis —Beer 
Party 8 vai. vakare. Tikimasi, 
kad visi nariai ir šėrininkai at
vyks į seimą ir parems šį me
tinį parengimą. Narys

Balandžio 20, 1951

Paul A. Dever. Bostono miesto 
mayor’as John B. Hynes, teisė
jas VVililam G. Lynch, senato
rius John E. Povvers, District 
Attorney VVilliam J. Foley, St. 
R. Mockus, liet, bokso čempi- 
jonas Jack Sharkey, parko ko- 
misijonierius iš Chicago, III. A- 
leksandras Kumskis, VVilliam 
P. Hurley, patarėjas (Counci- 
lor) J. McColgan, JAV proku
roro asistentas Charles J. Ka
linauskas, dr. Paul Jaukmouth. 
pulk. Andrius P. V. Lembertas 
ir dr. Anthony L. Kapočius, 
kuris įteikė visų dalyvių vardu 
adv. J. Grigaliui dovanas.

Sveikinimo telegramas pri
siuntė: iš VVashington, D. C. 
Darbo Sekretorius Maurice To- 
bin, kongresmanas John W. 
McCormack; Lietuvių R. Kata
likų susivienijimas iš Wilkes- 
barre, Penn. ir daug sveikini
mų bei linkėjimų iš kitur.

Po to įvyko meninė progra
mos dalis. Koncertinei daliai 
vadovavo muzikas Karbauskas 
iš Cambridge, Mass.; daininin
kai — Valerija Jankauskaitė, 
Beatriče Strokes, Al. Kontri
mas ir Connie Samalis.

Sėkmingas vaidinimas
Sekmadienį, balandžio 15 d. 

po mišparų šv. Petro liet, pa
rapijos pobažnytinėje salėje 
antrą kartą buvo statomas se
selėms mokytojoms vadovau
jant, veikalas iš šv. Pranciškaus 
gyvenimo “Taikos ir meilės 
šviesa.” Vaidinimas, kurį atli
ko gražia lietuvių kalba parapi
jos mokyklos mokiniai ir jau
nimas, gerai pasisekė. Publikos 
prisirinko pilnutėlė, gan erdvi 
parapijos bažnytinė salė, kad 
net sėdimų vietų trūko, veika
las prasmingas šiems pinigo 
sudievinimo laikams. Jis pamo
ko, kad ir iš pinigo garbintojo 
šeimos kyla idealių, pasiaukoju
siu labdaros ir atgailos reika
lams asmenybių, koks buvo 
Pietro Bemadonio sūnus Šv. 
Pranciškus, kuris jaunystėje 
irgi buvo pamėgęs linksmą gy
venimą.

Pertraukos metu trumpą, tu
riningą kalbelę pasakė Nek. Pr. 
seselių Putnam, Conn., kapelio
nas, kun. prof. St. Yla, kuris 
apibūdino Šv. Pranciškų, kaip 
labai gerbiamą ne tik katalikų, 
bet ir kitų tikėjimų asmenį. 
Pasidžiaugė seselių mokytojų 
darbu ir jaunimo meninių jėgų 
pasirodymu. Koresp.

dėmesio:
Balandžio 21 d. sename Liet. 

Piliečių Klube (viršuje) šau
kiamas visuotinis Bostono lie
tuvių jaunimo susirinkimas.

Darbotvarkėje numatyta ap
tarti jaunimo ateities uždavi
niai bei Bostono Lietuvių Jau
nimo Sporto Klubo steigimo 
klausimas.

Susirinkimo pradžia 6 vai. v. 
Boston’o Liet. Tremt. Ratelis

Pittsburgh, Pa.
Kunigai svarstė DP reikalus
Balandžio 18 d. Pittsburgho 

vyskupijos DP reikalų direkto
rius Seselių Pranciškiečių ka- 
pelanijoje sušaukė lietuvius 
kunigus aptarti lietuvių tremti
nių kvietimo ir įkurdinimo rei
kalus, kur buvo padaryta 
reikšmingų nutarimų.

Amerikos lietuvių židiniuose
Kunigi; Vienybės 

susirinkimas
Dangun Žengimo parapijos

40 vai. atlaidų metu, bal. 16 d.. 
įvyko Pittsburgho Kunigų Vie
nybės susirinkimas, kuriame 
dalyavo ir svečias Mnsgr. J. 
Balkūnas. Susirinkime buvo 
nutarta visais galimais būdais 
remti Katalikų Akciją. Tėv. V. 
Gidžiūnui išvykus į Brookly- 
ną, jo vietoje LRK Federacijos 
dvasios vadu paskirtas kun. Al
fa Sušinskas.


