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McArthuras liudija
pareikšti, jei tai yra jo nuošir-Hashingtonas. — Senato ko

misija pabaigė tris dienas tru
kusį gen. MacArthuro apklau
sinėjimą.

Liudydamas JAV vyriausy
bės Tolimųjų -Rytų politikos 
klausimu, MacArthuras pir
miausia pažymėjo, kad prez. 
Trumanas, jį atleisdamas, pa
kenkė JAV saugumui. Pripažin
damas prezidentui teisę jį at
leisti, generolas nurodė, kad 
vis dėlto jis buvo atleistas per- 
staigiai; jog jis turėjo perduoti 
gen. Ridguay savo pareigas, 
šiam esant už 350 mylių Korė
joje. Toks svarbių pareigų per
davimas neabejotinai sudaro 
krašto saugumui pavojų.

Korėjos karo klausimu Mac
Arthuras pažymėjo, kad neleis
tina tęsti kautynes be aiškaus 
tikslo. Jų tikslas turi būti karą 
laimėti. (Tai priešinga prezi
dento Trumano adminstracijai, 
kuri linkusi kinų komunistus 
tik spausti, kad jie pajustų rei
kalą leistis į derybas). MacAr- 
thuro nuomone, tokia kova ga
linti turėti skaudžių pasekmių, 
nuo kurių norima apsisaugoti, 
būtent, nuo komunizmo įsigalė
jimo ir Vakarų žlugimo.

Karui laimėti MacArthuras 
nurodė jo ligi šiol siūlytas prie
mones: 1. Kinijos ūkinę ir jūrų 
blokadą, 2. leidimą Jungt. Tau
tų aviacijai žvalgyti Kinijos ir 
Mandžiūrijos pakrantes, 3. Ki
nijos komunistų karinių bazių 
bombardavimą ir 4. įtraukimą 
į karą prieš komuinstus Čiang- 
Kai-Šeko pajėgų.

Palietęs JAV vyriausybės 
Tol. Rytų politiką, MacArthu
ras pastebėjo, kad ji jokios aiš
kios linijos Azijoje neturėjo ir 
jis niekad negavęs iš Vašingto
no Korėjos klausimu aiškaus 
plano. Gynybos sekr. G. Mar- 
shallis net buvęs linkęs už taiką 
Korėjoj su Kinijos komunistais 
tartis dėl Formozos ir jų pri
ėmimo į Jungt. Tautas. O Mac- 
Arthuro nuomone, Formoza jo
kiu atveju negali būti užleista 
komunistams, nes tai sudarytų 
pavojų netekti Japonijos bei 
Filipinų, kas sugriautų visą 
JAV gynybos sistemą Pacifike.

NEPARDAVINĖS
GINTAIS

Visai nutraukti

Londonas. — Konservatoriai 
pareiškė protestą, kad Anglija 
nuo Korėjos karo pradžios ko
munistinei Kinijai yra parda
vusi jau 120.000 tonų gumos. 
Min. pirm. C. Attlee atsakė, jog 
jis esąs taip pat priešingas 
“strateginiais kiekiais" Kinijai 
svarbių karui medžiagų parda
vinėjimui. Jo vyriausybė, sutar
tinai su JAV, dabar svarstanti 
prekybos su komuinstine.Kini
ja apribojimo klausmą. Bet 
kartu Attlee pažymėjo, kad vi
sai nutraukti Kinijai gumos 
pardavimą nenumatoma. Jos 
būsią parduodami tokie kiekiai, 
kokie buvo parduodami ligi 
Korė .jos karo — 21.000-27.500

Be to, jam buvo uždrausta 
bombarduoti Siaurės Korėjoj 
prie Sovietų sienos priešo mu- 
nicijos sandėlius, bijant, kad 
tai galį išprovokuoti Sovietus. 
Tuo tarpu pats MacArthuras 
netiki, kad Sovietai į Korėjos 
karą atvirai kištųsi. Generolas 
taip pat pažymėjo, kad jam pil
nai pritarė vyr. štabo viršinin
kai, bet vyriausybė jų pasiūly
mo nepriėmė.

MacArthuras atrėmė ir jam 
padarytus priekaištus. Dėl 
prez. Trumano nurodymo, kad 
jis nesugebėjęs veikti pagal jo 
viršininkų nustatytą politiką, 
MacArthuras pabrėžė, kad per 
52 karinės tarnybos metus jis 
visuomet gautus įsakymus 
stengęsis kuogeriausiai išpildy
ti. Bet jis nesutiko su nuomo
ne, kad neleistinai elgęsis, leis
damasis į savo viršininkų poli
tikos kritiką. MacArthuro nuo
mone, vyriausis karo vadas tu
ri net pareigą savo nuomonę

SOVIETAI TURI 200 DIVIZIJŲ
Londonas. — Angių infor- nistų armiją sudarė 2.500.000 

macijos įstaigų žiniomis, Sovie- vyrų, o europinių Sovietų sate-
tai šiuo metu turi per 200 divi
zijų. nors dar neseniai anglų ir 
amerikiečių duomenimis jie tu
rėjo 175 divizijas. Sovietų divi
zija turi 10.000 vyrų kautynių 
daliniuose ir, be to, nemaža 
kiekį atsarginių, technikų, šo
ferių, virėjų ir kit. Anglų žinio
mis kovo mėn. Kinijos komu-

ATSARGINIAI BŪSIĄ GREIT 
PALEISTI

VVashingtonas. — Gynybos 
departamentas paskelbė, jog 
ginkluotose pajėgose dabar tar
naujantieji atsarginiai būsią į- 
manomai greičiau laiku paleisti 
namo. Pirmieji bus peleisti tar
naujantieji aviacijoj. Marinų 
korpuse tarnaujantieji numaty
ta paleisti birželio mėn., jūri
ninkai — liepos mėn. ir armijo
je esantieji — rugsėjo mėn. Bet 
parnešime pastebima, jog šio 
plano vykdymas priklausys 
nuo politinė padėties pasauly
je.

TIK “STRATE-
KIEKIAIS”

Kinijos komunistams gumos pardavimą 
anglai nemano

tonų. Sovietams numatoma 
parduoti 100.000 tonų.

MAO RUOŠIASI PARTIZANI
NIAM KARUI

Peipingas. — Kinijos komu
nistų partija nutarė įvesti dar
bo prievolę ir pradėti jaunimo 
bei kitų pajėgių kovoti gyven
tojų karinį apmokymą. Darbo 
prievolė palies visus 15-55 m. 
gyventojus, vyrus ir moteris. 
Po trijų savaičių organizacinio 
ir disciplinarinio apmokymo 
pirmieji darbo batalionai pra
dės karinių įtvirtinimų, uostų ir 
fabrikų statybą bei kelių tiesi
mą, o taip pat bus ruošiami ir 
partizaniniam karui. 

dus įsitikinimas ir nepriešta
rauja jo gautiems nurody
mams. Generolas griežtai pasi
sakė prieš tai, kad galėtų būti 
užrišta burna jo ar 
žemesnio laipsnio 
karininkui dėl to, kad jo nuo
monė skiriasi nuo aukštesnio 
rango asmens. Prez. Truma
no priekaištą, kad jis neleidęs 
veikti Informacijos Tarnybai 
(ČIA), MacArthuras pavadino 
“gryna nesąmone”; jis tik rei
kalavęs, kad ji veiktų kartu su 
jo informacijos tarnyba. O dėl 
taktikos Korėjoje pažymėjo, 
kad visi taktiniai ir strateginiai 
veiksmai, kuriuos jis atliko, bu
vo iš anksto štabo viršininkų 
aprobuoti.

Kadangi klausinėjimas vyko 
uždaromis durimis, tad ne visa 
viešai yra žinoma, ką dar dau
giau MacArthuras yra pareiš
kęs. Viešumą pasiekė tik tai, ką 
praleido cenzūra.

litų armijose buvo apie 1.000.- 
000 vyrų. Taigi iš viso šiuo me
tu komunistai laiko sumobili
zavę 6.500.000 vyrų.

ANGLIJOJ SUFORMUOTAS TRECIASIS
JAV ORO

Paryžius. — Gen. Eisenho- 
werio vyr. būstinė paskelbė, 
kad, stiprinant Europoje At
lanto pakto valstybių oro pajė
gas, Anglijoj esanti trečioji 
JAV aviacijos divizija perfor
muota į tiečiąjį oro laivyną, 
kuriam sustiprinti bus pasiųsti

UŽ MacARTHURO ATSIMI
NIMUS — 5.000.000 DOLERIŲ

Gen. MacArthuro adjutantas 
gen. major. C. Whitney paskel
bė, kad viena leidykla MacAr- 
thurui už jo atsiminimus pa
siūlė 55,000.000. Leidyklos var
das kol kas neskelbiamas.

Sužeistasis kinas komunistas apjieškomas, kad neturėtų granatp. Kartais jie dedasi su 
žeistais ir granatomis apmėto prisiartinančius.
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MINISTERIS JURGIS SAVICKIS 
ŠVEDIJOJE

(Specialus pranešimas “Darbininkui”)

Buv. Lietuvos Nepaprastas 
Pasiuntinys ir įgaliotas Minis- 
teris Jurgis Savickis VLIKo 
pasiųstas specialiai misijai Lie
tuvos išlaisvinimo byloje atvy
ko į Skandinaviją. Pirmasis 
ministerio Savickio etapas bu
vo Kopenhaga. Čia jis buvo pri
imtas Danijos užsienio reikalų 
ministerio ir kitų aukštų užsie
nių reikalų ministerijos parei
gūnų. Be to ministeris Savic
kis užmezgė ryšius ir su danų 
spauda, painformuodamas ją 
apie visą įvykių raidą Lietuvo
je nuo pirmosiom bolševikų o- 
kupacijos ligi šių dienų ir apie 
Lietuvos išlaisvinimo darbą 
užsienyje VLIKui vadovaujant. 
Tiek užsienių reikalų ministe
ris, tiek spauda parodė daug 
susidomėjimo Lietuvos laisvini
mo byla ir daug nuoširdumo 
Lietuvai.

Balandžio 29 d. ministeris 
Savickis atvyko į Sockholmą ir 
nieko neiaukęs ėmė jam paves
tais uždaviniais rūpintis. Ir čia 
jo misija puikiausiai vainikavo
si. Gegužės 2 d?fepeciaiioje au
diencijoje švedų užsienio rei
kalų ministerijoj jį priėmė pats 
užsienių reikalų ministeris Un- 
den, su kuriuo jis pasišnekėjo 
gerą valandą ir įteikė jam VLI-

LAIVYNAS
nauji kovos lėktuvų ir bombo
nešių junginiai tiek į Angliją, 
tiek ir į kitas Europos bazes. 
Prie jo bus prijungta ir naujai 
suaktyvinta septintoji JAV a- 
viacijos divizija, kuri taip pat 
stovės Anglijoje.

ĮVEDAMA NAMŲ STATY BOS 
KONTROLE

Washingtonas. — Vyriausy
bė nuo gegužės 4 d. įvedė pra
bangių namų statybos kontro
lę. Ji paliečia brangesnius kaip 
$35.000 gyvenamuosius na
mus, fabrikus ir viešuosius pa
status. Be specialaus leidimo 
tokių namų negalima statyti. 

Ko specialiai paruoštą memo
randumą. Šį įvykį reikia laikyti 
ne tik ministerio Savickio di
deliu laimėjimu — dėka jo ne
paprasto sugebėjimo prieiti prie 
žmonių — bet ir savotiška sen
sacija, nes čia ir pats didžiau
sias optimistas netikėjo, kad 
pats užsienių reikalų ministeris 
priims Lietuvos reprezentantą 
po tų visų nelemtų švedų vy
riausybės žygių p. Undenui be
būnant užsienių reikalų minis- 
teriu.

Ministeris Savickis, būdamas 
Lietuvos pasiuntiniu Stockhol- 
me, buvo labai populiarus, visų 
mėgiamas ir buvo įsigijęs daug 
netik savo asmeninių, bet ir 
nuoširdžių Lietuvos bičiulių. 
Per savo vaišes Stockholme jis 
vėl atnaujino kontaktą su se
nais dar gyvais Lietuvos bičiu
liais. Be to ministeris Savickis 
tarėsi ir kai kuriais parlamen
tarais bei partijų lyderiais, ne
užmiršdamas. žinoma, kontakto 
ir su spauda.

Iš Stockholmo ministeris Sa
vickis vyksta į Oslo.

UŽDRAUDĖ STALINO 
RAŠTUS

Belgradas. — Jugoslavijos 
komunistų partijos centro ko
mitetas paskelbė potvarkį, ku
riuo darudžiama Jugoslavijoje 
spausdinti ir platinti Stalino 
raštus. Potvarky pažymima, 
kad Stalinas suklastojęs Mark
so ir Lenino veikalus. 1938 m. 
Stalino paskirtos komisijos re
daguoti ir išleisti Lenino raštai 
taip pat draudžiama Jugosla
vijoj platinti.

MAŽINAMA PLIENAS AUTO
MOBILIŲ GAMYBAI

VVashingtonas. — Vyriausy
bė išleido potvarkį, kuriuo 5% 
sumažinamas ligi šiol leistas 
keleivinių automobilių gamybai 
plieno kiekis. Kartu buvo pra
nešta, jog liepos 1 d. plienas 
automobilių gamybai dar kartą 
bus sumažintas.

Kaiauaų kunigas dalina komuni ją kariams, pasirengu
siems eiti į mūšį.

Korėjos fronte
Korėja. — Jungtinių Tautų 

daliniai, nesutikdami didesnio 
pasipriešinimo. viduriniame 
fronte peržengė 38 paralelę. 
Kovos iš naujo prasidėjo vidu
riniame ir rytiniame fronto 
sektoriuje, bet kol kas yra ne
didelio masto. Jungt. Tautų 
tankų ir‘ pėstininkų daliniai 
vietomis pažengė ligi 20 mylių 
į “niekeno žemę”, komunistams 
nesiginant. Tik rytiniame fron
te jų apie 500 vyrų dalinys ban
dė pulti, bet be pasisekimo. 
Priešo užnugary pastebėtas jė

$vciustos ŽINIOS
• Prancūzų karinė vadovybė Indokinijoj pranešė, kad pasta

rosios ofensyvos dvylikos dienų laikotarpy prancūzų ir Vietnamo 
daliniai užmušė arba paėmė į nelaisvę 4.200 komunistinių parti
zanų. Užmuštųjų skaičius siekia 1.200.

• Tokio abeji legislatūros rūmai priėmė įstatymą duodantį 
krikščionybei laisvę Japonijoje. įstatymas pirmą kartą Japonijos 
teisės kodekse pamini diocesijas, kat. bažnyčias, vienuolynus ir 
kt.

• Mnsgr. McArthy, NCWC informacijos biuro direktorius, 
pakviestas “Voice of America” programai aptarti.

• Nužudyta premjero Chang sesuo. Buvusi Pittsburgo laik
raščių korespondentė, dabar sesuo vienuolė Marija dėl Rey, M.M., 
iš Pacific Hospcotch praneša, kad Šiaurės Korėjos komunistai 
nužudė buvusio Korėjos premjero, vėliau ambasadoriaus Ameri
kai John Chang seserį Mary-Agneta Chang. Visa Chang šeima 
aktyviai kovojo prieš komunizmą Korėjoje ir buvo uolūs kata
likai.

• JAV senatas priėmė ir persiuntė atstovų rūmams įstatymą, 
kuriuo numatoma dvigubai padidinti marinų korpusą ir jo ko
mendantą padaryti vyriausiojo štabo viršininko patarėju. Di
džiausias korpuso karių kiekis numatomas 400.000 karininkų ir 
kareivių. Gynybos departamentas kol kas numato korpusą pa
didinti tik ligi 200.000 vyrų.

• Airijos prezidentas O’Kelly paleido parlamentą ir paskyrė 
gegužės 30 d. naujus rinkimus. Parlamentą teko paleisti, dėl vi
daus nesutarimų, griuvus trejus metus valdžiusiai min. pirm. J. 
Costello koalicinei vyriausybei.

• JAV armijos vadovybė pranešė, kad birželio mėn. bus mo
bilizuota tik 20.000 vyrų — mažiausias kiekis nuo praėjusių me
tų rugsėjo mėn. Armijos atstovai pareiškė, jog mobilizuojamų 
skaičių buvo galima sumažinti pagausėjus savanorių ir Korėjoj 
nuostoliams esant mažesniems, negu buvo numatyta.

• Dohad, Indijoj. įvyko smarkių susirėmimų tarp indų ir ma
hometonų. Riaušių metu buvo padegti šešeri namai ir keturias
dešimt prekybos įmonių.

• JAV aviacija numato joje tarnaujančių moterų skaičių ligi 
birželio mėn. nuo 7.000 padidinti ligi 48.000. Karininkų 
skaičius bus padidintas ligi 4.000 ir eilinių — ligi 44.000.

gų pergrupavimas ir gabeni
mas į frontą dalinių bei karo 
reikmenių, bet ko! kas nėra 
duomenų, kad jis ruoštųsi at
naujinti savo nepasisekusią o- 
fensyvą. Jungt. Tautų bombo
nešių junginiai ir toliau puola 
priešo aprūpinimo kelius, ka
riuomenės telkinius bei sandė
lius.

— Sulaukęs 85 m. amžiaus 
Evanston, UI., mirė buvęs JAV 
viceprezidentas gen. Ch. G. 
Davės.



2 Gegužės 8, 1951

Dr. Kazys Sruoga ■ Veržikas

LIETUVIO KOMUNISTO VIETA 
AMERIKOJE

Cicero, Ulinois. — Eilinio lietuvio komunisto padėtis Ameri
koje darosi vis keblesne. Greit gali būti ir visai kritiška. Čia aš 
nekalbu apie tuos lietuvius, kurie iki šio laiko dėjosi komunistų 
vadais. Jie iki šio laiko žinojo, ką darė; jie žinojo, ir ką jie toliau 
darys. Vienus iš jų išdeportuos ten, kur iš tikrųjų jiems vieta. 
Kiti gal patys pabėgs. Treti gal “atsivers”, ir iš to dar pinigo sau 
padarys. Bet kas gi laukia lietuvį eilinį komunistą?

Dauguma eilinių narių atsidūrė partijoje per didelį nesusi
pratimą, visai nežinodami, koks čia reikalas yra. “Juk kas gi čia 
blogo dėtis į partiją, kuri gina darbo žmonių reikalus, kuri do
misi Lietuvos reikalais ir nori, kad ten darbo žmonėms būtų gera 
gyventi?” Tokius argumentus nuolat ir nuolat galima išgirsti. 
Vieni taip sako ir tam tiki, kiti veidmainiškai tuo teisinasi. Mat. 
jau atėjo laikas, kad reikia teisintis.

Amerika — laisvės kraštas: gali priklausyti sau, kur nori. 
Bet taip buvo tik tol, kol paaiškėjo du dideli ir labai pavojingi 
dalykai. Visų pirma komunistai nori prievarta ir jėga nuversti 
Ko krašto valdžią. Tai prieštarauja ne tik visiems demokratijos

DARBININKAS

Paryžiaus gatvėse sklaidomi komunistų pa kurstyti riaušininkai. Apie šimtas policinin
kų buvo sužeista. Vienas iš riaušininkų, šaudęs į policiją, aptiktas namo rūsyje.

ŽINIOS Iš K A L1 F O R

principams, bet tai yra ir nusižengimas prieš pagrindinius Ame
rikos įstatymus. Už tai laukia didelė bausmė. Jeigu tokį dalyką 
būtų žinojusi dauguma partijos narių, aišku, niekada nebūtų ėju
si į biznį su komunistais.

Princesė su Stalino ordinu
Antras dar blogesnis dalykas. Komunistas pasidaro Sovietų Tylios varžytynes šacho rūmuose

valdžios agentas, o dažnai ir šnipas. Vadinasi, būdamas Amerikos 
piliečiu, turi klausyti rusų valdžios paliepimų. Tai jau aiškiai ne
besiderina su pilietybe. Juk ne dėl ko kito, kaip tik dėl šios prie
žasties atsirado Tito nepaklusnumas Maskvai; dėl to ir VVallpce 
atsikratė nuo vadinamos progresistų partijos Amerikoje. Tiesa, 
kol laikai buvo normalūs, tai Amerikos vyriausybė per daug ne
sirūpino komunistais. Bet kai artėja karas, tai padėtis staigiai 
keičiasi. O jei jau karas prasidėtų, tai būtų daug staigmenų. Juo 
labiau, kad jau dabar komunistai daug kur visai nesivaržydami 
šneka apie priešo pusės palaikymą, apie sabotažą, apie fabrikų 
sprogdinimą. Ar tai kada nors nujautė eiliniai lietuviai komunis
tai?

Yra dar ir trečias dalykas. Amerikos valdžia, tiesa, formaliai 
už tai gal ir negali bausti. Bet vis tiek lietuvis komunistas Ame
rikoje nusipelno brolžudžio vardą. Lietuvis komunistas turi tei
sinti ir girti lietuvių tautos žudymą ir naikinimą, kurį vykdo da
bar rusai komuinstai. Tai kaip gi į tokį lietuvį gal žiūrėti tikras 
lietuvis, nepareidavęs rusui-bolševikui? Už ką tu giri mano tėvų 
ir brolių žudikus .’ Lietuviui komunistui nebus daugiau ramios 
vietos nei Amerikoje, nei tarp lietuvių. Tas laikas jau čia pat.

Teheranas. — Įtemptos nuo
taikos, neramumai bei įvairių 
vidaus ir užsienio pajėgų varžy
tynės dėl įtakos paskutiniuoju 
laiku yra būdingi Irano gyve
nimo reiškiniai. Bet tai. kas 
viešumoj vyksta, toli gražu ne 
visuomet parodo, kas veikia už
kulisy ir kas tampo visus siūlus, 
kurie judina viešumoj veikian
čius asmenis. Žinoma, čia įtakos 
turi ir Vakarai, ir Sovietai, ir 
Irano politinės partijos. Bet 
yra dar viena jėga, apie kurią 
nedaug kalbama, bet kuri kar
tais daugiau įvykių raidą pa
veikia, kaip kas kitas. Ryšium 
su neseniai įvykdytais atenta
tais ir įvairiais neramumais

V įsoje Naujoje Anglijoje labai gausu elektros jėgos.... 
kuria naudojasi prityrę N. Anglijos darbininkai, gamindami Amerikai 

gėrybes dideliais kiekiais. Be to, labai gausu yra elektros jėgos 
komercijos reikalams ir namų apyvokai. Naujoji .Anglija turi tiek 

daug elektros jėgos dėlto, kad jos verslininkai po Antrojo karo 
skubėjo, kiek tik buvo galima, statyti naujas elektrines. Jie jas 

ir toliau tcbestato, kad elektros jėga būtų galima apsirūpinti

Teherane tylomis minimas 
A s h r a f vardas.

Ta Ashraf yra ne kas kitas, 
kaip Irano šacho dvynė sesuo. 
Ta trisdešimties metų gražuolė 
princesė jau ne nuo šiandien I- 
rano gyvenime vaidina ypatin
gą vaidmenį. Ji yra tikroji or
ganizatorė visų tų machinaci
jų, kurios nuodija visą Irano 
gyvenimą.

Princesė Ashraf yra visų I- 
rano reakcinių jėgų įkvėpėja, 
bet iš antros pusės ji vienintelė 
iš Irano karališkos šeimos 1936 
m. buvo Kremliuje priimta Sta
lino ir apdovanota “Raudono
sios Vėliavos” ordinu. O visa 
savo veikla ir intrygomis ji 
siekia vienui vieno tikslo —sa
vo brolį ji laiko silpnuoliu ir 
visom jėgom stengiasi paveržti 
iš jo karūną ir pati tapti “ka
ralienių karaliene”.

Kol šachas Rėza Pahlevi ne
buvo išsiskyręs su Egipto prin
cese Pavzia, jis mažai politika 
tesirūpino. Tuo pasinaudoda
ma. jo gudrioji sesuo tiek su
stiprino savo įtaką, kad su ja 
turi dabar skaitytis visos Irane 
veikiančios jėgos. O kai po sky
rybų šachas pradėjo daugiau 
domėtis politika ir pagaliau 
min. pirm. Razmara pabandė 
aprėžti josios įtaką Ashraf pik
tai sukruto. Sunku būtų tvir
tinti, kad ir atentatas prieš 
Razmara nebuvo jos bent į- 
kvėptas.

Nemažas jai buvo smūgis, 
kai šachas surasti jam žmoną

įgaliojo ne ją, o vyresniąją 
seserį Sham. Tuo būdu jaunoji 
karaliene Soraya įsigijo piktą 
priešininką Ashraf asmeny. 
Kaip prisimename, gruodžio 
mėnesį šacho vedybos turėjo 
būti atidėtos. Buvo pranešta, 
kad nuotaka susirgusi šiltine. 
Bet tylomis kalbama, kad So
raya tuomet vos nenumirusi 
nuo nuodų. Vestuvės vėliau įvy
ko, bet neilgai trukus nebeliko 
Razmaros, kuris buvo vienas 
artimiausių šacho patarėjų, o 
kartu ir Vakarų draugas. Bet 
Ashraf daugiau žvilgčioja į 
Kremlių, su kuriuo ji yra ge
ruose santykiuose, nors ir ne
nori. kad jos kraštas prisidėtų 
prie Rytų bloko. Ji norėtų iš 
Rytų - Vakarų konflikto iš-, 
traukti kuo daugiausia naudos 
Iranui. O tuo pačiu metu ji tik
riausiai nenustoja vilties su
laukti tinkamo momento,‘kada 
galėtų ištiesti ranką į karūną, 
besirungiančioms jėgoms jai 
padedant arba bent tai paken- 
čiant.

Šios rūmų intrvgos ir tylios, 
bet atkaklios varžytynės dėl 
sosto dar labiau pasunkina ir 
šiaip sunkią krašto padėtį.

Reikia pastebėti, kad nacio
nalistų vado Mohammed Mos- 
sadegh tiesiog prasiveržimas į 
Irano ministerius pirmininkus 
galima laikyti princesės Ash
raf laimėjimu. Bet kiek tai pa
dės jai priartėti prie pagrindi
nio jos tikslo, parodys tik atei
tis.

DaiL P. Puzinas televizijoj

Dail. P. Puzinas yra pagar
sėjęs Kalifornijoj ne tik meno 
parodomis, bet ir portretų ta
pymu. Balandžio 25 d. jis buvo 
pakviestas pademonstruoti, 
kaip aliejiniais dažais tapomas 
portretas, per Hollyvvoodo KT- 
SL, KIX, (2) televizijos stotį. 
Dail. P. Puzinas televizijos sto
čiai buvo rekomenduotas Los 
Angeles miesto meno departa
mento direktoriaus.

Programos pradžioje dail. P. 
Puzinas programos vedėjos Je- 
anette Gray buvo pristatytas 
žiūrovams. Ji paklausė, iš ko
kio krašto jis atvykęs, kur stu
dijavęs, ką tapąs. Dail. P. Pui- 
zinas atsakė, kad yra lietuvis 
tremtinys, atvykęs iš Lietuvos. 
Į klausimą, kodėl jo paskuti
niuose paveiksluose vyrauja 
tremtinė moteris, jis atsakė, 
kad už geležinės uždangos mo
teris - motina dabar daugiausia 
kenčia.

Po pasikalbėjimo dail. P. Pu
zinas tapė, o programos vedėja 
J. Gray pozavo. Per kokį 10 
min. P. Puzinas meistriškai pa
rodė, kaip aliejiniais dažais nu
tapomas paveikslas. Po to bu
vo pademonstruota keletas dail. 
P. Puzino tapytų portretų su 
paaiškinimais, taip pat paveiks
lai “Tremtinė” ir “Gėlės”, už 
kuriuos jis parodose yra gavęs 
premijas.

Tai, berods, pirmas atvejis 
Kalifornijoj, kai dailininkas per 
televiziją rodė portretų tapybą. 
Ir tam atlikti buvo pakviestas 
lietuvis dailininkas.

Dail. P. Puzinas šiuo metu in-

NIJOS
tensyviai dirba ruošdamasis 
naujoms parodoms. Viena iš 
jų, Madonna Festival Wilshire 
Methodist Church, įvyks gegu
žės 6-13 d.d., kurioj jis išsta- 
tys naują paveikslą “XX am
žiaus madona”, vaiduojančią 
lietuvę motiną su kūdikiu ant 
rankų. Šioj parodoj bus išsta
tomi paveikslai, vaizduoją tik
tai madonas.

Kita paroda ruošiama Los 
Angeles Country Museum ir 
vadinasi “1951 Annual E*hibi- 
tion Contemporary Painting in 
United Statės”. Ji bus nuo bir
želio 21 iki liepos 22 d. Dail. P. 
Puzinas išstato paveikslą “Žve
jys Skerdikas”. vaizduojantį 
žvejį, dorojantį žuvis.

• Lietuvių Tautinių šokių 
Grupė vėl atstovavo lietuvių 
liaudies meną svetimtaučių pa
sirodymuose. Balandžio 14 d. 
dalyvavo Pasadenos Gėlių Pa
rodoje, o balandžio 22 d. Tarp
tautinio Instituto tautinių kos
tiumų festivalyje. Šokėjų gru
pę dabar sudaro: Jina Pamatai- 
tytė, Ina Bartulytė, Dalia Ka
raliūtė, Ada Korsakaitė, Lou 
Jociūtė, Elena Truskauskaitė, 
Stepas Makarevičius, Leonas 
Gružas, Juozas Dranginis ir 
Rimtautas Dabšys. Grupę veda 
Liucija Zaikienė.

• Kun. R. R. Klumbis Indi- 
jonų Rezervacijos parapijoje 
balandžio 29 d. turėjo bazarą, į 
kurį atvyko iš apylinkės nema
žai lietuvių. Bazare dalyvavo ir 
kino artisto Bob Hope žmona 
su vaikais. Pažymėtina, kad 
visa Bob Hope šeima yra prak
tikuoją katalikai.

F. D-nas

ROCHESTER, N.Y.
Motinos Dienos minėjimas

P. Lietuvių Bendruomenės 
Rochesterio skyriaus valdyba 
gegužės 13 d. ruošia Motinos 
Dienos minėjimą, kuris įvyks 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Programoje paskaita ir choro 
koncertas bei vaikučių tai die
nai pritaikinti eilėraščiai. Kvie
čiamos visos motinos gausiai 
dalyvauti.

• Malūnininkas ir Kaminkrė
tys, linksma muzikinė komedi
ja jau baigiama paruošti ir ge
gužės m. 19 d. įvyks vaidini
mas šv. Jurgio parapijos salė
je. Ją stato P. L. Bendruome
nės Rochesterio skyrius. Reži

suoja Vilminskas, muzikinę da
lį veda vargonininkas P. Ar
mėnas.

• “Mokyklos Draugai.” Atei
tininkų dramos ratelis visu at
sidėjimu repetuoja Fuldos 
linksmą 5 veiksmų komediją 
“Mokyklos Draugai.”

• Rernm Novarum minėji
mas. Ateitininkų skyriaus val
dyba gegužės 19 d. ruošia enci
klikos Rerum Novarum minė
jimą, šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

• Išvyko j kariuomenę. Pra
eitą savaitę tremtinių vaikai: 
V. Jankus, V. Baltrušaitis ir 
A. Kurkulis išvyko į JAV ka
riuomenę.

kaip ir šiandien.
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PRIEŠ VALSTYBES KONT
ROLĘ VAIKŲ ALKLEJIME

Paskutiniu laiku prasidėjo 
stiprus tarptautinis sąjūdis 
prieš valstybės kontrolę vaikų 
auklėjimo srityje. Jungtinių 
Tautų ekonominėj ir socialinėj 
komisijoj auklėjimo, mokslo ir 
kultūros org. generaliniam sek
retoriui tuo reikalu yra įteikta 
peticija, išdėstanti tarptautinės 
teisės auklėjimo dėsnius. JAV 
vyrauja nuomonė, kad valsty
bei priklauso tik civilinės ir po
litinės teisės. Katal. organizaci
jų susivienijimas tarptautinei 
taikai saugoti ir kat. moterų 
draugija reikalauja, kad į JAV 
politiką aiškiai būtų įtraukta, 
jog vaikų auklėjimo teisė pri

klauso išskirtinai tik tėvams. 
Kun. dr. L. J. C. Beaufort, O. 
F. M., olandas, tvirtina, kad 
tėvų teisės į vaikų auklėjimą 
išplaukia iš pagrindinio prigim
tosios teisės sąžinės laisvės dės
nio.

• Archeologai neseniai sura
do Nyk) žemumoje, Egipte lie
kanas šventyklos, kuri buvo 
statyta faraono Rameso II-jo 
laikais. Ramesas II (apie 1324- 
1258 m. prieš Kristų) priklau
so XIX-jai Egipto karalių di
nastijai ir archeologų manymu 
buvęs karaliumi kaip tik tuo 
laiku, kada žydai buvo Egipto 
vergijoje, ir atrastoji bažnyčia 
esanti statyta vergų žydų ran
komis.

Švente Prel. Pr.
Lawrence, Mass.

šventasis Tėvas pakeldamas 
kun. P. M. Jurą į prelatus ypa
tingo džiaugsmo suteikė Law- 
renco lietuviams.

šia proga ir ryšium su pre
lato P. M. Juro 60 metų am
žiaus sukaktimi gegužės mėn. 
20 dieną, sekmadienį, Law- 
rence ruošiama jubiliatui mon
sinjorui pagerbti šventė. 9 vai. 
šv. Pranciškaus bažnyčioje į- 
vyks pamaldos, o 5 v. v. švč. 
Marijos auditorijoje atitinkama 
programa ir bankietas.

A.L.R.K. Federacijos vietinio

Jurui pagerbti
skyriaus iniciatyva šventei 
ruošti sudarytas platus komite
tas, kurio garbės pirmininkais 
yra kun. V. Paulauskas ir kun. 
A Janiūnas, o pirmininku p. E. 
Bilą.

Tikimasi, jog nenuilstamąjį 
lietuvybės ir katalikybės vei
kėją prel. P. M. Jurą savo daly
vavimu pagerbs netik lawren- 
ciškiai, bet ir kitų kolonijų or
ganizuoti ir neorganizuoti lie
tuviai. Bankieto bilietų prašo
ma kreiptis į Komiteto vicepir
mininkę p-lę St. Raznauskaitę, 
94 Bradford St., Lavvrence, 
Mass.

> i

• i

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST.. BROOKLY’N, N. Y

Communion Breakfasts 
Ba n qiifts
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LDS Nauj. Anglij os Apskr. Suvažiavimas
įvyks š. m. gegužio mėn. 20 d. 1 vai. po pietų šv. Juozapo 

Liet, parapijos pobažnytinėje salėje, Roger st., Lowell, Mass.
Suvažiavime įvyks socialinis enciklikų minėjimas ir ta 

proga kun. Kazys Mažutis ir Lawrence, Mass., šv. Pranciškaus 
parap. vikaras kun. Paulauskas skaitys paskaitas. LDS centro 
pirmininkas prel. Pr. Juras kalbės apje LDS veiklą ateityje. 
Suvažiavimas yra labai svarbus. MalonAite kuo daugiausiai iš 
kuopų atsiųsti atstovų. * (10)

Kviečia N. Anglijos apskr. valdyba:
Dvasios vadas kun. Jonas Bernatonis, 
pirmininkas Vladas Paulauskas. 
Raštininkas Thomas Versiackas.
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PALIAUBOS TAIKOS NEDAVĖ
Pasidžiaugti tikrai taika žmonės retai kada gali, tai jie ne

paprastai apsidžiaugia bent paliaubomis. Tokiu džiaugsmu suvir
po pasaulis ir prieš šešerius metus, kai 1945 m. gegužės 8 d. karas 
Europoje sustojo. Jis buvo vienas iš pačių skaudžiausių, kokius 
tik Europa yra išgyvenusi. Jis buvo ir Jungtines Amerikos Vals
tybes įtraukęs į tokias kovas, kokių jos dar nebuvo turėjusios 
savo istorijoje. Paliaubos abiems žemynams buvo tikrai malonios 
ir sutiktos su dideliu širdies palengvėjimu. Ji plakė džiaugsmu, 
pasibaigus žmonių skerdynėms ir kritus dviems didiesiems karo 
nuskaltėliams. Vienas buvo nužudytas, antras nusižudė. Trečias, 
pats buvęs sąjungininkas, liko nei pakartas nei nusižudęs. 
Džiaugsmas dėl to greitai atvėso. Paliaubos virto tiktai laikinu 
atodūsiu iki kito kruvino karo.

Neseniai spaudoje pasirodė 
ypatinga žinia — Malajuose 
britai iškraustė Jenderam kai
mo gyventojus. Kaimas bus su
degintas, kad nė žymės nebe
liktų. Priežastis — kaimo gy
ventojai slėpę ir rėmę bandi
tus.

Šiomis dienomis vėl britų 
valdininkas sušaukė į Pusing 
miestelio aikštę vietos gyvento
jus ir jiems pareiškė: jei dar 
pasikartos smurto veiksmai, tai 
jiems teksią pajusti skaudžias 
to pasekmes. Iš jo kalbos gali
ma buvo suprasti, kad ir Pu
sing gali ištikti Jenderam liki
mas. Priežastis — komunisti
niai banditai ir čia vykdo žudy
nes, o gyventojai padeda jiems 
slėptis. Už tai jie jau buvo 
anksčiau nubausti pinigine bau
da.

Daugumas kautų nei trumpos atvangos nebesulaukė. Karo 
metu užimtos, sutryptos ir Kremliaus diktatoriaus primygtos, 
jos ir toliau tebežudomos. Atlanto Charta, visam pasauliui ap
skelbusi, kad daugiau nebebus nei žudynių nei prievartos, liko 
tiktai sūri vandens puta. Jos vietoje susilaukėme kitos Atlanto 
sutarties, kuri jau telkia naujas armijas. Atsitiko tai dėlto, kad 
visos sutartys, kurios tik buvo daromos taikos vardu, karui dar 
siautėjant ar jam aptilus, buvo tiktai paliaubų ir nuolaidų sutar
tys. Sąjungininkas iš Kremliaus, vienas iš didžiausių pasaulio nu
sikaltėlių, kitokių rašytis nebenorėjo ir nebesutiko. Jis nebesuti
ko užkirsti kelio tolimesnei bolševizmo ekspansijai.

Kas verčia anglus tokių 
priemonių imtis

Jau seniai britų ir australų 
daliniams Malajuose tenka ves
ti kaią, kurį jų priešininkai vi
sai sąmoningai pradėjo, planin
gai bei žiauriai veda ir vis ple
čia. Dar prieš gerus metus čia 
buvo vykdomi tik paskiri sody
bų bei plantacijų užpuolimai bei 
padegimai. Dabar gi puolamos 
didesnės vietovės ir net mies
tai, kariuomenės įgulos bei 
transporto kolonos. Iš vietos 
gyventojų tarpo ir anglų ka
riuomenės šis karas jau parei
kalavo nemaža tūkstančių au
kų.

Pastebėtina, kad teroristai 
aiškiai išskiria kiniečius. Ir ne
nuostabu — teroristų bandos 
susideda beveik iš vienų kinie
čių. Pagaliau iš jų paimti gink
lai. municija ir kitos medžiagos 
aiškiai parodo, iš kur jos kilu
sios, būtent iš ten, iš kur ir In-

išlaikymo reikalas, bet ir eko
nominiai bei kariniai sumeti
mai.

Malajai yra labai turtingas 
žaliavų šaltinis. Čia gaunama 
nafta, kaučukas, cinas, sidab
ras, kopra, daug geros rūšies 
medžio ir eilė kitų pirmaeilės 
svarbos žaliavų, o pagaliau ir 
net šiuo metu taip svarbaus u- 
rano. Taigi Britų Corr.monvveal- 
thui Malajai turi nepaprastai 
didelės ekonominės reikšmės.

Be to, pačiam jų smaigaly v- 
ra ir Singapūras. O jis yra To
limųjų Rylų Gibraltaras. Jame 
sustoja kiekvienas laivas, kuris 
plaukia iš Indijos vandenyno į 
Pacifiką arba iš Pacifiko į In
dijos vandenyną. Singapūras v- 
ra ir vienas didžiausių orinio 
susisiekimo punktų. O svar
biausia, kad čia yra pati pa
grindinė anglų karinė bazė, ku
ri gina ne tik Malajus, bet kar
tu užstoja bet kokiai svetimai

ekspansijai kelią j Australiją. 
Naująją Zelandiją ir kitas to 
regiono sritis. Suprantama tad. 
jog anglai, kol jie yra pasiryžę 
savo pozicijas Tol. Rytuose iš
laikyti, turi ginti Singapūrą, o 
tuo pačiu ir jo užnugary kovoti 
su bet kokiais pasikėsinimais.

išskirtas iš Malajų 
Valstybių ir paveis- 
kolonija. Be to, ki- 
apsunkinta dar ir

Kiniečių vaidmuo

Nuo 1948 m. čia yra įkurta 
Malajų Jungtinės Valstybės, 
kuriose britų aukštasis komi
saras kontroliuoja krašto gy
nybą ir užsienio politiką. Ku
riant šias Jungt. Valstybes, bu
vo priimta dėsnis, kad Mala
jai krašte turi pirmenybę prieš 
kiniečius. Bet kiniečių Malajuo
se daug, 
skaičiaus
49,4%, o imigrantai kinai 33,- 
3%, po kurių seka 11% indų, 
gi Singapūre tarp apie 1 mili
jono gyventojų kinai sudaro 
77,5%, o malajai vos 12,3%.

Iš bendro gyventojų 
malajai sudaro

KORĖJOJ KOMUNISTAI VYKDO
GENOCIDU

i

LIGI ŠIOL JAU NUŽUDYTA MIIJJONAI CIVILIU GYVENTO
JU. — PIETŲ KORĖJA PRAŠO JUNGT. TAUTAS PAGALBOS.

Kitiems sąjungininkas tai atrodė neįtikėtina. Jie džiaugėsi 
du diktatorius aptramdę, ir dėlto siekė taikos bet kuria kaina. 
Paaukojo tam ir kraują žuvusiųjų fronte ir nekaltas tautas bei 
valstybes. Visa tai sudėta ant laikinų paliaubų aukuro, kuris ga
na greitai ėmė liepsnoti nauja karo grėsme. Nuolaidomis taikos dokimjos, Burmos ir kitų Azi- 
nenupirkta, o tiktai bolševikų apetitai paskatinti.

Šiandien bolševizmo grėsmė jau aiškiau matoma. Ji dar .vy
niojama į propogandinę taikos skraistę, kuria dangstomas kerš
tas kiekvienam, kas tiktai stoja skersai kelio. Ar laisvasis pasau
lis turi trauktis į šalį, kad bolševikai galėtų žudyti, ką tik įsino
ri? Tai būtų ne taikos, o vergijos ir mirties kelias. Tai jau pra
dedama ir suprasti. Imama vis labiau įsisąmoninti, kad po pra
ėjusio karo paliko piktas ir nuožmus žmonijos priešas, kurio ne
įveikus, tikros taikos būti negali. Paliaubos tiktai išryškino fak
tą, kad žmonija eina į lemiamą kovą.

jos kraštų partizanų. Juos tie
kia Mao-Tse-Tungas.

Šis vis labiau plečiamas te
roras ir verčia anglus imtis 
kartais kraštutinių priemonių, 
kad užkirstų jam kelią.

Malajų reikšmė anglams
Užkirsti besiplečiančiam te

rorui kelią reikalauja ne tik 
gyventojų saugumas ir tvarkos

New York. — Pietų Korė
jos vyriausybė įteikė Jung. 

Tautoms skundą dėl komunis
tų Korėjoj vykdomo genocido. 

Korėjos atstovas prie Jungt. 
Tautų B. C. Limb nurodė, kad 
Korėjoj šalia didelių žmonių 
aukų fronte, yra labai dideli 
nuostoliai ir civilinių gyventojų. 
Nužudytų, sužeistų ir dingusių 
civilių asmenų priskaitoma 
nuo 2 ligi 3 milijonų. Limb iš
kėlė, kad žudynės komunistų 
iš anksto yra suplanuotos ir 
sistemingai vykdomos Siekia
ma sunaikinti korėjiečių tautą, 
kuri kliudo komunistams paim
ti į savo rankas strategiškai 
svarbų Korėjos pusiasalį. Pir
moje eilėje žudoma šviesuome
nė — dvasininkai, mokytojai, 
gydytojai, teisininkai, meninin
kai bei mokslininkai. Siekia
ma pirmiausia sunaikinti visus, 
kurie gali tautai vadovauti. 

Taip pat masiškai žudoma mo
terys ir vaikai, kad tauta ne-

augtų. Tais pačiais sumetimais 
mobilizuojami paaugliai ir va
romi į tikrą mirtį puolančių da
linių prieky.

Korėjos vyriausybė prašo 
Jungt. Tautas pagal sausio 12 
d. priimtą Genocido Konvenci
ją, kuri nuo to laiko yra tapusi 
tarptautiniu įstatymu, imtis 
žygių, kad būtų sustabdytas 
masinis Korėjos gyventojų žu
dymas.

KINIJOJ ŽUDYNES 
TEBEVYKSTA

Ncw Delbi. — Komunistinės 
Kinijos radijas pranešė, kad 
Urumchi, Sikiango provincijoj, 
vėl buvo vykdomos viešos mir
ties bausmės, šiuo atveju buvo 
nužudyti 25 komunistinei val
džiai nepalankūs asmenys. Tarp 
.jų buvo nužudytas ir šios sri
ties antikomunistinių partizanų 

vadas Usman Batur, kuris va
sario mėnesį pateko į komunis
tų rankas.

Kaip tik dėlto, akd imigrantai 
nesudarytų daugumos, Singapū
ras buvo 
Jungtinių 
tas anglų 
mečiams
krašto pilietybės gavimas.

šitai kiniečiuose sakelė dale
lio nepasitenkinimo. Jau 191S 
m. prasidėjo protesto streikai 
Singapūre, o vėliau ir partiza
ninis sąjūdis.

Šiuos dalykus netruko į a- 
naudoti savo propagandai Mao- 
Tse-Tungas ir Kremlius. Taip 
pat nepagailėjo atsiradusioms 
partizanams ir paramos. Ir ne 
tik ginklais. Didelė dalis ten 
veikiančių partizanų aiškiai y- 
ra ne vietinės kilmės.

Kaip minėta, pradžioj tie 
partizanai ribojosi paskirais 
teroro aktais. Bet santykiams 
tarp Rylų ir Vakarų tempian
tis, ypač prasidėjus Korėjos 
karui, komunistų vadovai į Ma
lajus atkreipė ypatingo dėme
sio. Jie deda visas pastangas 
dezorganizuoti anglų apsirūpi
nimą žaliavomis ir sudaryti to-

kią grėsmę, kad būtų čia pri
rišto.^ kuo dužiausios jų pajė- 

k: < > anglams čia te
ko j>:< 1 . . u;i. s pastatyti ne 
tik 24. rių ii 72.000 po-
licijos, bet pernai metais ir iš
leis: i tam reikalui 18 milijonų 
svarų. o - iis metais tos išlai
dos. t r būt, dar padidės.

Am;., i <i. ro žygių, kad esa- 
skii u:...;i tarp malajų ir 

k. ų s imigrantų būtų
pai ažu išlyginti ir visa, kas 

iikoma jų diskrimi- 
naci... ..„..i.!: . pašalinta. Tai 
įgalu; s.. ieėius pasidaryti 
lygi..: a..s krašto piliečiais ir 

os sulaikyti nuo nelo- 
nų. • Bet raudonųjų 

lašina dirba ne- 
ir daro viską, kad 

čia išlaikytų pavojaus bei nera-
Tai varo baimės 

mala.; ir čia gyvenantiems
. is didina pa- 

\ .'jų ir merijos interesams, 
kas verčia prieš Malajų kinie-

nčius džiung- 
\ ienų atveju imtis net 

labai radikalių priemonių. Bu
vo net planas visus 300.000 

nančh] kinie
čių. kurie yra tikrieji raudonų-

! rėmėjai, perkelti į 
kitas vietas.

Ueu. i>. iuag>vay pirmą i.aita seaa pne suiio sa»v
kabinete, Dai Ichi rūmuose Tokyo, kur ligi tol dirbo gen. 
MacArthur. Greta stovi štabo viršininkas Gen. Doyle 
Hickey.

Tegu visi mėto, kad šio miesto puikiausi žmonės — lie
tuviai. Pagalvok truputį. Prie tavo metų, tu gali viską 
padaryti! Gali dėl tavęs vyrai žudytis, pulkais paskui 
bėgti, tik reikia panorėti!

Kambarin įėjo liokajus ir pranešė, kad mūsų lau
kia svečiai.

— Gerai, eime, vaike! Niekam nesakyk, ką tau 
kalbėjau. Nesijaudink prie stalo, žiūrėk į mane, ar 
matai kada nuliūdusią ir be nuotaikos. Taip turi būti 
gyvenime: žmogus turi nuolatos kentėti ir to nerodyt. Ei
me! Naktį pagalvosi. Dievas ir sutvėrė naktį, kad žmo
gus turėtų laiko apie save galvoti, permąstyti visa. Ta
vo rankose viskas!

Ji pabučiavo man kaktą, ir mes išėjome.
Tą patį vakarą į kleboniją užsuko Zigmantas. Keis

ta nuotaika slėgė mane — norėjau dar sapnuoti ir nieko 
negalvoti. Man pakako vien to. kad dalyvavau .jo pla
nuose ir stiprinau jį. Būti žmona?

— Reikia dar daug pagriebti iš gyvenimo, kad pra
dėtum jį formuoti, — kalbėjo Zigmantas užsidegęs.

' Reikia! Reikia! — skambėjo man ausyse, šita žie
ma man buvo tartum pensijonatas, gyvenimo pensijona- 
tas. Reikia mokytis suprasti daiktus ir rasti savo vietą, 
žmona! Taip, mano tikslas, galutinis išsiskleidimas, bet 
tam mano dvasia nebuvo pasirengusi.

Tą patį vakarą Zigmantas prisiminė ir savo studi
jų reikalą. (Dėl motinos mirties jis buvo nutraukęs 
mokslą). Dabar Varšuvoje, Agronomijos akademijoje, 
prasidedąs pavasario semestras, šis sumanymas patiko 

ir dėdei ir man. Laukiau ko nors naujo iš mūsų drau
gystės. Pradėjusios ilgėti dienos sutrumpino salono va
landas. Jo išvažiavimas neš svajones, ir mano sapną nu- 
snigs įdomūs laiškai. Jis turėjo išvažiuoti, aukoti keletą 
mėnesių, kad baigęs daugiau padarytų, “daugiau pa
griebtų iš gyvenimo” — kaip jis kad sako. Tuo tarpu 
mano dvasia išsiskaidrins, išmoks žmonos rimtumo ir 
pasirengs savo galutinei būčiai. Vienuma bus palaima 
naujam gyvenimui.

Zigmantas greit išvažiavo. Dėdė stebėjosi mano ge
ra nuotaika ir truputį susirūpino. Greit atskubėjo laiškai, 
ir mano dienos džiaugėsi, o su jom ir dėdė šypsojosi. 
Laiškuose radau Varšuvos vaizdų, pažintis su aukštais 
ponais, įvairius vizitus, kurie, kaip jis rašė, jam būtini. 
Visa tai man patiko, buvo mano pasakos nauja dalis. Tik 
vėliau pastebėjau, kad jis mėgsta titulus, aukštas pa
žintis, jų ieško ir jomis didžiuojasi. Tuo metu dar nesu
pratau jo tuštybės.

£^AVENIA jau buvo įpusėjus, kai ponia Stankevičienė 
susirgo.^Dėdė ją stropiai slaugė, vežė gydytojus, bet jų 
akiniuoti veidai kalbėjo tą patį—ji greit mirs. Dėdė dar 

• labiąu nerimo, nes jam rūpėjo, kad dvaras atitektų Zig
mantui, o aš — jam. Tinklas, buvo gudriai užmestas, ir 
aš turėjau į jį patekti.

Kartą, parvažiavęs iš ponios Stankevičienės, dėdė 
pasisšaukė mane ir iš tolo, švelniai pradėjo kalbą, esąs 
man laikas ištekėti.

Valandėlę tylėjau, visa permąsčiau ir nusprendžiau 
savo nuotaikos nedrumsti, juk ir jis dar studijuoja. 
Norėjau pasikalbėti ir su tėvu. Be jo žodžio negaliu išeiti 
ir būti žmona. Kai prisiminiau tai dėdei, jis man tarė:

— Aš jį dabar atstoju. įsivaizduoju, tėvas kalbės, 
kad Zigmantas lenkas. Bet ar čia dalyko esmė? Meilė 
viską padaro. Mums, mažai saujelei, kaip tik reikia sto
vėti aukščiau tautitškumo, aukščiau visko! Kur tik ga
lima geriau įsikurti, ten ir veržtis, kad visi matytų, ko
kie mes gudrūs. Pagalvok ir apie tai, kiek metų mes 

gyvenome didelėje draugystėje su lenkais. Tą pačią uni
ją ir dabar patvirtinsim. štai lietuviški dvarai dygsta 
mūsų prAsenuolių žemėse. Ar negražu išlaikyti tai, kas 
nuo amžių priklauso. Matai, spiečiasi aplink rusai, tik 
mes begalime išgelbėti šį kraštą, atvesti prie Romos baž
nyčios ir jį išsaugoti. Zigmantas pažangus. Jis padės ir 
namiškiams. O jie visi sutiks, kad tu išteki už turtingo 
bajoro. Su kokiu pasididžiavimu jie galės sakyti: va
žiuojame pas Aną į dvarą. Kur? — paklaus koks žmo
gelis. O ten, senose mūsų kunigaikščio Algirdo žemėse, 
prie Žitomyriaus, yra mūsų sesers dvaras, turtais ir gar
be pertekęs. Vien už šitą pasakymą galima brangiai mo
kėti. O tėviškės irgi nepražudysime. Matai, kad ir aš 
pinigo nesvaidau. Visi sudėsime į krūvą ir ten pastaty
sime kitą dvarą, mūsų giminės lizdą, mūsų galybės sim
bolį. Kadaise, kai tavo mama tekėjo, bajorija šaipėsi: ne 
už bajoro išeina. Nors ne popieriuose esmė, bet aš jiems 
parodžiau. Įtaisiau jums visas bajorystes, o dabar 
miela Anuška, tik pasispausti reikia, ir gulbės pieno 
mums betruks. Visi drebės ir lenksis prieš mus, prieš 
mūsų giminę-. Įsivaizduok, koks bus džiaugsmas, kai 
lėksi per mūsų miestelį gražiausia karieta. Visuose na
muose dieną naktį šnekės: parvažiavo ponia, kaip saulė 
nušvito, pats ispraunikas pasitiko karietą ir ranką pa
bučiavo. Eis garsas per visą kraštą iki Vilniaus ir iki 
Minsko. Ir pats generalgubernatorius džiaugsis, galėda
mas su ponia Anna pakalbėti. Tik reikia norėti, tik rei
kia būti išdidžiam, kaip mūsų protėviai kad buvo. Ir 
kaip bus miela turėti tave. Metai ir rūpesčiai dildo na
mus. su tavimi aš juos išsaugosiu. Dažnai pakalbėsime 
apie Varduvą, kalnelius, pažįstamus. Tu būsi paskutinis 
žmogus, kuris prieš mirtį ką nors ištarsi žemaitiškai, 
paskaitysi Lietuvos istoriją. Matydamas augančius tavo 
turtus, garbę, nejausiu pažeminimo, kurį mums tenka 
dažnai patirti, štai, kodėl reikia Dievui dėkoti ir nekelti 
.jokių abejonių! Tu myli jį, o meilė yra viskas, brangesnė 
net už turtus, o čia ir turtų nestinga.

Dėdės iškalbingumas mane pribloškė. Jaučiau, kaip 
verda kraujas, kaip tempiasi jėgos. Kažkas gražaus 
šviečia į mane.

— Bet. dėde, kam taip greit... — vos ištariau.

— Niekas neskuba ir niekas nedega. Čia svarbu, tik 
tavo sutikimas, kad galėtume visus reikalus tavo ateičiai 
tvarkyti. Dar praeis mažiausia pusė metų. Jei reikės, 
galėsime ir toliau viską nustumti.

Sutikau.
Grįžus j savo kambarį, į . žiūrėjau į baltą sniegą 

ir negalėjau sugaudyti minčių. Man skaudėjo širdį, kodėl 
nebuvo Zigmanto, kodėl jis pats nepasipiršo. Šita aki
mirka dažnai vilioja mergaites. Bet aš pati sutikau su 
.jo išvažiavimu, pati rūpinausi jo reikalais, nes jį my.ė- 
jau.

Bet žodis ištartas, ir aš pasižadėjau. Baigtas mano 
nerūpestingas metas, mano dienos laukuose. Turiu būti 
žmona, rimta kaip tinka dvarų šeimininkei...

J>ONIA Stankevičienė mii*-. Ji norėjo sulaukti pava
sario, kad žiedai papuoštų karstą, bet pavasur 

pasivėlino...
Visi palikimo reikalai susirikiavo pagal tęstame, 

tą. ir dvaras atiteko Zigmantui. Į Varšuvą išskubėjo te 
legrama. kviesdama jį namo. Bet ir jis, senutės num 
lėtinis, turto paveldėtojas, pasivėlino....

' Tuo laiku buvau persisaldžiusi ir gulėjau !o*. u- 
Tiesiog džiaugiausi savo liga, nes būtų reikė ę 
ti laidotuvėse, o jų nemėgstu. Gulėdama la Zig
manto. Pirmą kartą jis ateis tokio c • ’ai us
sakys? Juk aš jam pasiža ėj ;s.

Atėjo. Pasuko tiesiai pas < ■_ ę. K tįsau, kas.a v<-»- 
sis durys, bet jis ilgai k ii -i. Galėjo nors akimirkai 
užbėgti, nors vieną žodelį sakyti, argi nežino, koks 
didis mano laukimas. Skauck jo širdį, bet kartu srrad n 
šimtus pateisinimų.

Pagaliau išgirdau jo žingsnius, širdis suplakė, a. 
sišliejusi į pagalvį, kad u • jį ge: iau priimti. Įėj 
Valandėlę stabtelėjo prie ' i ir truputį nusišypso n 
Stebėjau jo išblyškusį veidą, t ’s, ant kaktos nua
rusius plaukus. Pareiškiau v. ::r?; *ą ir atsiprašiau, ka 
negalėsiu dalyvauti laidotuvė \ T.: iau jis buvo visk' 
abejingas.

i
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Lietuvių protėviai ir5000metu
Kiekviena tauta labai jautriai 

nagrinėja savo atsiradimo ke
lius. Natūralus jausmas žinoti, 
-iš kur esi atsirauęs, yra uu*ęs 
kartu ir dideliu akstinu vystytis 
ir tokiems mokslams, kaip ar
cheologija, kuri šiuo metu 
švenčia 100 metų sukaktį. Ji 
gali pasididžiuoti, jog pratę ė 
žmonijos istoriją iš 16 tūkstan
čių metų į. milijoną. Noras di
džiuotis savo kilme praeityje y- 
ra sukūręs fantastiškiausių te
orijų, nieko bendra su realyl e 
neturinčių. Ir ne tik nenusi- 
manėliai kuria sau palankias 
kilmės teorijas, bet kaltais ir 
patys mokslininkai, jei juos 
prievartauja valstybės politika. 
Dar visai neseniai naciškosios 
Vokietijos archeologai tenden
cingai mėgino atstatyti didžiąją 
germanų praeitį ir ankstyvą 
kilmę nurodinėdami, kad ta 
vieta, kurioje susikūrė germa
niškasis branduolys, kartu yra 
buvusi ir visų indoeuropiečių 
tautų lopšys. įvairios, ne gry
nai objektyviais duomenimis 
pagrįstos hipotezės apie kilmę 
riedėjo kaip vis didėjąs sniego 
kamuolys, nešdamos su savim 
ne mokslinę tiesą, o painiavą. 
Pabaltijos archeologams reikė
jo būti labai apdairiems, kad ga- 
limabūtų atsispirti prieš abie
jų didžiųjų kaimyninių va’sty- 
bių diktuojamą mokslą. Ryti
nio kaimyno — sovietų arche
ologai iš viso beveik nespren
džia etninio klausimo. Paga
liau, tokia tiesa, kad slavai vi
soje Rusijoje tėra tik palyginti 
vėlyvi ateiviai, pačių rusų šir
dies nekutena. Iš daugelio duo
menų sprendžiama, jog ilgais 
priešistoriniais laikais Gudijoje 
ir Vidurinėje Rusijoje buvo iš- 
sitęsusios mūsų protėvių baltų- 
aisčių gyvenamosios vietos, ap
link juos iš šiaurės ir rytų gy
veno finų kiltys, o j pietų ry
tus — skydai, priklausantieji i- 
ranėnų grupei. Tik pirmaisiais 
amžiais po Kr. slavų kiltys at
siranda Pietų Rusijoje, atėju
sios iš vakarų pusės ir tik apie 
6 amžių po Kr., dėl tautų 
kraustymosi sąmyšio, slavai 
pradėjo spraustis į šiaurę, už
imdami didelę dalį mūsų pro
tėvių žemių, per pora šimtų 
metų priartėdami prie Gardi
no - Minsko - Polocko sričių.

DR. MARIJA GIMBUTIENE

Jei dėl sentimento įtakos, et
ninį klausimą sprendžiant, ga
lima nueiti neobjektyviais ke
liais, norėčiau atvirai paklaus
ti: “Ar mes, sakydami, kad 
mūsų tiesioginiai protėviai gy
veno tarp Vyslos ir Baltijos jū
ros vakaruose, Volgos aukštu
pio rytuose ir Pripeties pelkių 
pietuose, esame objektyvūs?”

Neseniai skaičiau pora pa
skaitų baltų protėvių kilmės 
klausimu. Po jų spaudoje, tai 
šen tai ten, tenka užtikti savo 
pavardę greta gana iškraipytų 
sąvokų, liečiančių mūsų giliąją 
praeitį. Kovo 29 d. “Darbinin
ko” nr. radau tokį sakinį: “Dr.

Baltų - aisčių apgyventos sritys tarp ca. 1500 pr. Kr. ir 500 po 
Kr. Jas apytikriai galima nustatyti pagal kalbos ir archeologijos 
duomenis. Išilginiai brūkšnai reiškia baltiškųjų vietovardžių 
(upėvardžių) paplitimą. Taškai — toliausiai rytuose raustus 
prešistorinius kapinynus ir sodybas, giminingas Lietuvos ir Lat
vijos materialinei kultūrai.

M. Gimbutienė, pasiremdama 
iškasenomis, nurodo, kad lietu
vių šiose vietose (t. y. rytuose 
iki Tverės. Maskvos. Tūlos, Ka
lugos) gyventa jau prieš 5000 
metų!” Deja, šitaip niekur nesu 
nei pasakiusi nei parašiusi. 
Kad mūsų protėviai tuose plo
tuose gyveno, taip, bet ne prieš 
5000 metų. Jei kas manęs pa
klaustų: “Kur lietuviai gyveno 
prieš 5000 metų?” — turėčiau 
atsakyti, kad toks klausimas 
yra neįmanomas, labai nemok: 
sliškas. Ir štai dėl ko:

Visų pirma, kiltis ar tauta, 
kaip ir žmogus, yra gimstaptis. 

augantis, amžinai besikeičian
tis, amžinai besidiferencijuo.ąs 
organizmas. Tikra nesąmonė 
galvoti, kad “lietuviai” — tuo 
pačiu vardu besivadindami ir 
ta pačia kalba bekalbą — galė
jo egzistuoti per 5000 metų! A- 
pie lietuvių tautą sužinome pra
dedant 11 amžiaus rašto šalti
niais. Archeologinė medžiaga 
nieko negali pasakyti apie kil
ties vardą. Kalbant apie mūsų 
protėvius priešistoriniais lai
kais, tenka vartoti sutartinį 
“baltų” arba “aisčių” vardą.*) 
O tie bendru vardu vadinami 
protėviai “baltai”, prieš tūks
tantį ar daugiąu metų irgi nėra 
buvę vienalytė kiltis: jų kultūra 
ir kalba visad turėjo būti dau
giau ar mažiau diferencijuota.

Antropologijos mokslas (arche
ologija ir etnologija) įrodo, kad 
jokia kultūra ir jokia kalba nė
ra pastovi: kiekvieną kultūrą 
veikia įvairiausi faktoriai, ir ji 
keičiasi. Archeologai tegali su
sekti kilmės ryšius taij) įvai
raus laikotarpio kultūrą ir nu
statyti jų ekspansijos bei suny
kimo kelius.

*) “Baltų” vardas tarptauti
nėje literatūroje yra stipriai į- 
sigalėjęs, nors remiantis istori
niais šaltiniais mūsų protėvius 
būtų tiksliau vadinti “ais
čiais."

Dr. Marija Gimbutiene -
Al seikaite

šio straipsnio autorė yra archeologė, Lie
tuvos proistorės tyrinėtoja. Gimė Vilniuje, 
ten mokėsi Vytauto D. gimnazijoje, vėliau 
perisikėlė į Kauno “Aušros” gimn. 1938 m. 
įstojo į Vytauto D. universitetą Kaune ir Hu
manitarinių M. Fakultete studijavo lituanis
tiką ir tautotyrą. 1940 m. persikėlė į Vil
niaus universitetą ir perėjo į istorijos skyrių; 
pasirinkdama Lietuvos proistorę. Universite
tą baigė diplomuotos archeologės laipsniu. 
Atsidūrus tremtyje, savo studijas gilino Vie
noje, Innsbrucke ir Tuebingene. Už dizerta- 
ciją “Laidoscna Lietuvoje proistoriniais lai
kais" ^avo doktoratą. Dabar gyvena Dor
chester. Mass., ir giliau tyrinėja baltų protė
vynės klausimą. Džiugu pastebėti, kad jauna 
archeologė pamažu įeina į Amerikos moksli
ninkų tarpą. Neseniai skaitė paskaitą Har
vardo un-te. dabar bendradarbiauja trijuose 
amerikiečių archeologijos žurnaluose.

SU KNYGOM
Gegužės 2 d. į New .Yorko 

uostą atplaukė laivas, atvežda- 
mas apie 1300 tremtinių. Laivo 
denyje 36 lietuviai nedrąsiai 
žvelgė į naująją žemę, į miesto 
bokštus, išsinėrusius iš rūko. 
Jų tarpe buvo ii- kanauninkas 
Mykolas Vaitkus, mūsų vyres
niosios kartos rašytojas ir poe
tas, vienas iš pirmųjų Rašyto
jų Draugijos organizatorių. Ir 
jis žvelgė į naująją žemę ir 
šypsojos, nes jis įpratęs visur 
ir visada šypsotis.

Kaimo idilė

Iš nedidelio Bavarijos mies
telio, iš gilios provincijos jis 
atkeliavo į didžiausi pasaulyje 
miestą. Prieš keletą metų karo 
audros jį buvo nubloškę į Aus
triją, kur netoli Lingo (Penes-

Protėvynę atstatyti galima 
remiantis rašto ir kalbos pa
minklais — vietovardžiais ir 
skoliniais. Iškasenomis atstato
mos priešistorinės kultūros yra 
paremiamoji medžiaga ir kar
tu tik vienintelis šaltinis, kuris 
gali tik atsakyti į klausimą 
“Kaip seniai?” Jei nuo Vyslos 
ligi aukštutinės Volgos yra 
randami baltiški upių vardai, 
jei šimtai senų baltiškų skolinių 
yra finų kalbose — ne tik es
tų, suomių, bet ir mordvinų, 
čeremisų, tai ir keliame hipo
tezę, jog ten gyventa baltų 
prieš atsikraustant slavams. 
Archeologinė medžiaga sako, 
jog tame plote kultūrinis toly- 
dumas (nenutrūkstamumas) y- 
ra įmanomas pasekti ligi 2-ojo 
tūkstantmečio pr. Kr. — ligi 
ca. 1800 m. pr. Kr. Antrojo 
tūkstantmečio pradžioje visame 
Rytų Pabaltijy, Gudijoje, Cent- 
ralinėje Rusijoje įvyksta didelis 
kultūrinis perversmas: iš Vidu
rio Eurpos čia atkeliauja žem
dirbiai ir gyvulių augintojai. 
Jie yra jau su visai skirtingais 
papročiais ir daiktais čia anks
čiau egzistavusiai kultūrai. 
Dėl to galime daryti išvadą, jog 
mūsų protėviai plačiuose šiau
rės - rytų Europos plotuose 
pradėjo kurtis prieš ca. 3700 
metų (ne prieš 5000 metų!). 
Prieš ekspansiją į šiaurės ry
tus mūsų protėviai, gyvenę tarp 
Elbės ir Vyslos, tegali būti va
dinami Altų protėviais, bet ne 
baltais. 3-ojo tūkstantmečio 
žemdirbių kultūra, paplitusi 
tarp Reino, Dunojaus ir Vyslos, 
kuri, kaip atrodo, yra buvusi 
šaknis, iki kurios kilmės ryšiu- 
mi galime privesti vad. indoeu
ropiečių kultūras, — aišku, 
nuo "lietuvių” protėvynės są
vokos yra nutolusi tolimu tar
pu. Nėra vilties lietuviams kon
kuruoti su šumerais ir egiptie
čiais, kurių istoriniai laikai 
prasideda 2,800 metais prieš 
Kr. Nei indoeuropiečių, nei bal
tų protėvynė, deja, negali būti 
atkurta rašto šaltiniais, nors 
palyginimo bei nuojautos keliu 
galime spręsti, kad indoeuro
piečių tautų kamienas (grei
čiausiai niekad nebuvęs viena
lytis) irgi yra senas ir siekia 
atgalios gal daugaiu kaip 5000 
metų.

Ir be sentimentų atkurta 
mūsų praeitis — Lietuvos ir 
priešistorinė baltų — yra ilga, 
didelė, įdomi, įvairi. Nebe tas 
laikas, kad galėtumėm nuste
binti pasaulį, peršokdami per 
objektyvią tiesą. įrodinėdami, 
kad mūsų Lietuvoj ar aplink ją 
yra gyvenę Adomas ir J ieva. 
Kiekviena tauta yra tik skiau
telė plačioj žemėj gyvenančios 
žmonių šeimos. Ne apie “lietu
vius 5000 metų bėgyje” galime 
kalbėti, o tik apie mūsų “pro
tėvius 5000 metų bėgyje” su 
kuriais mus jungia tolydus ry
šys.

bache) laukė gražesnių taikos 
dienų. Bet taika aidėjo su pat
rankų griesmu, ir jis pasitrau
kė Regensburgan, Bavarijon. 
Ten lyg savo tėviškėje Gargž
duose jis pragyveno 17 mėne
sių.

Po to rašytoją ir kunigą vie
numa nuviliojo į Keilheimą, ne-- 
didelį miestelį, kur vienuolyne 
ėjo kapeliono pareigas. Aplin
kui buvo tikra kaimo idilė. 
Kalnuose maurodami jaučiai a- 
rė žemę. Retkarčiais jie tingiai 
praslinkdavo gatvėm ir susto
davo rinkoje, kur keli seni ba
varai didžiavosi lenktom pyp
kėm. Vakarais užsidegdavo 
šviesos, ir smuklėse pasigirsda
vo linksmos dainos, bet jos ne
trukdė rašytojo vienumos. 4,5 
metų jis ten išgyveno, rašyda
mas ir skaitydamas.

Šį pavasarį jis iškeliavo į ki
tas žemes. I savo vietą kaip 
žemaitis būtinai surado kitą 
kunigą žemaitį.

Kan. M. Vaitkaus šypsena ir 
gera nuotaika buvo laimėjusi 
daugelį bičiulių. Todėl jo atsi
sveikinti susirinko ne tik kai
mynai, bet ir visi valdininkai, 
ir apskrities viršininkas su sa
vo svita. Graudingoje nuotai
koje jie atsisveikino šį šviesų

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Dain. A. Brazis su Anna 

Kaskas dainavo Toronte Mote
rų Vienybės koncerte.

• Izabelė Motiekaitienė, Alė 
Kalvaitytė ir Vladas Jakubėnas 
dalyvavo ALTo rengtame kon
certe Detroite.

• Algirdas Kačanauskas pa
kviestas per Lietuvių Dieną di
riguoti N. J. .jungtinį chorą, 
kuriame bus apie 100 asmenų. 
Lietuvių Diena įvyks birželio 
10 d.

• Pirmas baleto koncertas, 
paįvairintas daina, įvyko gegu
žės 5 d. Chicagoje. Programą 
išpildė: T. Babuškinaitė, J. 
J. Krištolaitytė ir A. Liepinas.

• Solistė Barbora Darlys- 
Drangelienė. amerikiečių mu
zikos klubo kviečiama, birželio 
mėn. koncertuos Elmina, N. Y. 
Po to giedos Brahmso “Re- 
ųuiem” Westend Presbiterian 
Nevv Yorke. šiuo metu dainuo
ja per WOR radiją Nevv Yor
ke.

• Joan Francis. Amerikos 
lietuvaitė dainininkė, dainuoja 
dviejuose operų spektakliuose. 
Gegužės 10 d. — S. Puccini o- 
peroje “Bohema” ir gegužės 11 
d. Leoncavallo operoje “Paja
cai”.

• Aleksandras Vasiliauskas, 
Amerikos lietuvis, dramatinis 
tenoras, suruošęs dainų šventę 
Nevv Yorke, mano panašias 
šventes surengti ir visuose di
džiuosiuose JAV miestuose, o 
rudenį Nevv Yorke pastatyti o- 
perą.

• Vincės Jonuškaitės 25 me
tų dainos meno jubiliejinis kon
certas numatomas surengti ru
denį.

• Stasys Pilka yra pakvies
tas redaguoti lietuvių teatro 
skyrių Italijoje leidžiamoje 
“Teatro enciklopedijoje.” 

žmogų, prašydami jų niekada 
nepamiršti ir kada nors sugrįž
ti, nes visų jų širdys ir durys 
pasiliko atviros didžiam drau
giškumui.

Atsivežtas kraitis

Kan. Vaitkų sutikau Brook- 
lyne, tautų knibždynėje ir gat
vių trenksme. Jisai kiek pavar
gęs iš kelionės, nes Atlantas, 
nors ir taikingai nusiteikęs, lie
ka Atlantu. Tačiau rašytoją 
puošia ta pati šypsena, kurią 
matėme Kaune ir Vokietijoje.

— Ką pasiėmėte su savimi, 
atplaukdamas į laisvės šalį? — 
paklausiau kanauninką.

— Knygas ir viltis! Pasiė
miau visas knygas ir rankraš
čius, ir visas viltis, kad galė
čiau dirbti saviesiems ir su
laukti šviesesnių dienų.

Jo tremties metai yra paver
sti visa eile naujai parašytų 
khygų. Pirmiausia — Atsimini
mai, apie kuriuos buvo jau 
rašyta spaudoje. Išaugo jie iš į- 
vairių pavienių straipsnelių, 
dažnai rašytų įvairiems laik
raščiams. Sudėti į krūvą, suda
rys knygą, apjungtą vienos 
nuotaikos ir epochos. Papildy
damas šį atsiminimų ciklą, no
ri dabar parašyti apie Antaną 
Smetoną ir J. Herbačauskį. 
Eilėraščių tremtyje prisirašė 
nemažas pluoštas. Susidarė net 
keturios knygos. Kan. Vaitkus 
parašė testamentą ir jo vykdy
toju paskyrė Kauno Kunigų Se
minariją. Šiuos eilėraščius iš
leisti ir pavedė testamento vyk
dytojams.

Prieš porą metų “Patrijos” 
leidyklai atidavė “Mano bičiulis 
Rainys” — noveles ir pasakoji
mus iš gyvulių gyvenimo. Juo
se pašiepiamos žmonių ydos. 
Šis veikalas išspausdintas turė
tų du tomus.

Buvęs “Mūsų Kelio” redakto
rius D. Penikas žada Amerikoje

• Lietuvių Teatras Ameriko
je gegužės 6 d. Chicagoje suvai
dino “Raketą į mėnulį”.

• Vaclovas Biržiška baigia 
tvarkyti medžiagą apie senųjų 
liet, knygų istoriją.

• V. Mykolaičio-Putino ro
manas “Altorių šešėlyje” išlei
džiamas Vokietijoje “Tremties” 
leidykloje. Visi trys tomai su
jungiami į vieną knygą.

• “Pradalgės" leidykla Ang
lijoje išleido trečią knygą John 
Steinbecko “Tarp pelių ir vy
rų.” Išvertė K Baronas.

• K B. Kraučiūno satyriniai 
eilėraščiai “Iš dūminės lūšne
lės” — spausdinami. Viršelį 
piešė dail. P. Osmolskis.

• Rašytojo J. Švaisto 60 me
tų sukaktis paminėta gegužės 
5 d. Chicagoje. Apie jubilijato 
kūrybą kalbėjo Ben. Babraus- 
kas, pats jubilijatas papasakojo 
vieną kitą savo gyvenimo frag
mentą.

• Bronius Jonušas, buvęs 
Kauno miesto policijos orkestro 
dirigentas, gyvena Connecticu- 
to valstybėje ir dirbdamas fab
rike drauge groja vietos sim
foniniame orkestre, šiuo metu 
organizuoja lietuvišką šokių 
kapelą, su kuria numato šią 
vasarą koncertuoti Floridoje.

• Žinoma Herderio knygų lei
dykla Freiburge i. Br. (Vokie
tijoje) šiemet švenčia 150 me
tų sukaktį. Ji įkurta 1801 m. 
Bartolomeus Herderio. Rimtais 
leidiniais firma pasiekė pasau
linio vardo ir išsilaikė net na
cių laiku, kada buvo uždaroma 
daug leidyklų. Tuo metu prie 
Herderio buvo prijungta kitcs 
smulkesnės leidyklėlės. bet 
Herderis, nenorėdamas jas pa
naikinti, tik padarė savos lei
dyklos dalininkais, palikdamas 
net jų vardus. 

išleisti kadaise jo laikraštyje ė- 
jusią istoriją “Žvirblio links- 
maplaučio atsiminimai po bol
ševikais.”

Kan. M. Vaitkus yra reto iš
silavinimo žmogus. Mokėdamas 
keletą kalbų, jis susipažino ne 
tik su Europos literatūra, bet ir 
su kitais mokslais ir savo pa
žiūras į modernųjį meną išdėstė 
platesnioje studijoje “Moder
nizmas kūryboje.”

Kokios perspektyvos?

Visada čia klausiama, kaip 
patinka kraštas ir kokios per
spektyvos Kan. M. Vaitkus tu
ri čia artimų žmonių. Kadaise 
Bostone gyveno jo brolis ir ten 
mirė. Pirmiausia jis ir lankys 
savo artimąsias gimines ir 
draugus. Po to jis vyks į Pro- 
vidence vyskupiją ir vėl bus 
vienuolyno kapelionu.

— Svarbiausia turėsiu laiko, 
— aiškino kanauninkas, — iš 
Europos užsisakiau nemaža 
spaudos. Tuoj susitaupęs pirk
siu ir čia knygas. Visas laikas 
bus sunaudotas knygos, spau
dai ir kūrybai. Noriu būti savo 
tautiečiams kuo nors naudin
gas, kiek jėgos leis, dirbti 
jiems, — ir jis šypsosi, kai ap
linkui gatvės dunda ir dulka.

A. Džiūgėnas

FILMAS

• Lietuvių kilmės filmų akto
rius Jacųues Šernas, kuris pir
miau vaidino prancūzų filmuo
se, pernai išleistame italų filme 
“H mulino dėl Po” (Malūnas 
prie Po) vaidina vyriausi vaid
menį. Filme vaizduojama, kaip 
devynioliktojo amžiaus pabai
goje vargingi Po slėnio ūkinin
kai nori išsivaduoti iš turtuolių 
jungo. Filmas baigiasi ūkinin
kų pralaimėjimu ir dviejų kai
mo jaunuolių tragiška meile: 
vienas jų — Jacųues Sermas, 
kita — Carla dėl Poggio. Filmą 
režisavo Alberto Lattuada. vie
nas iš keturių pirmiaujančių i- 
talų realistų režisierių: Rosse- 
lini, dėl Sica, Vergano.
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J. Šernas ir Carla dėl Poggio 
italų filmoje “Malūnas prie 
Po” vaidina vyriausius vaid

menis

• Dabar vyksta Anglijos fil
mų Festivalis. Pereitą savaitę 
British Film Institute demon
stravo naujus laimėjimus ste
reoskopinio filmo technikoje. 
Demonstravimo metu, kada ek
rane buvo rodoma, kaip teatro 
direktorius sveikina žiūrovus, 
kiekvienam paspausdamas ran
ką, daugelis iš publikos atsisto
jo ir tiesė rankas pasisveikinti.

Stereoskopinis filmas nėra 
naujiena, bet stereoskopinis 
garsas, kurį Einšteiną prana
šavo prieš 20 metų, yra vertas 
didesnio dėmesio. Besiklausant 
ekrane grojančio orkestro, ga
lima jausti atstumas tarp būg
no ir smuiko. Ir kada solistas 
dainuoja, rodos, balsas yra čia 
pat, prie ausies, o orkestras ek
rane. Stereoskopinis garsas yra 
bandymo stadijoje lygiai kaip 
ir pats filmas. Sovietiškas fil
mas “Robinzonas Kruze”, pa
gamintas stereoskopiniu būdu 
ir rodomas ant specialaus ekra
no. galima žiūrėti be po!arizuo- 
tų akinių, yra laikomas pilnai 

vykusiu eksperimentu.
a. j. m.
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L. Vilimas

LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIAI AMŽIŲ BĖGYJE
M. BIRŽIŠKA

MONREALIO ŽINIOS

la- 
Šv. 
pa- 
pa-

senakurius lietuvius. Neseniai 
mirė veiklus Šv. Kazimiero pa
rapijos komiteto narys J. Mika
lauskas, o šiomis dienomis pa
laidojome kitą tvirtą lietuvį, 
Julių Vaupšą. Jis buvo vienas 
negausaus būrelio senakurių, 
pasiryžusių duoti savo vaikams 
mokslą. Trys jo sūnūs išėjo 
mokslus ir tapo mokytojais. 
Duktė taip pat roošiasi būti 
mokytoja.

Šiandien mes čia. ry toj jau 
į kapus. Šitą pavaizdavo sena- 
kurio Rimkaus mirtis. Vieną 
šeštadienį jis linksmas dalyva
vo savo dukters vestuvėse su 

■ Vytauto klubo barmonu J. Vai
tiekūnu, o sekantį penktadienį 
jis staiga mirė besikalbėdamas 
su Vytauto klubo pirmininku. 
D. Norkeliūnu. Lai būna vi
siems lengva Kanados žemelė!

stojo porai valandų Providence 
ir užėjęs į parengimą labai pa
įvairino jo programą savo pui
kia vaidyba, juokais ir daina. 
Jo juokai gražūs, skoningi, nie
ko neužgauną...

Po programos buvo padary
ta salėje rinkliava naujosios se
selių koplyčios fondui.

Ilgai žmonės vaišinosi lietu
viškais valgiais. Parengimo me
tu buvo jauki, šeimyniška nuo
taika. Atiodė lyg viena didelė 
šeima čia susirinkusi, žmonės 
savo tarpe kalbėjosi — šio va
karo ilgai nepamiršime.

Bažnyčia ir pasaulis

• Brooklyno diecezijos kata
likų Caritas pereitą ketvirta
dienį minėjo 52-sius savo darbo 
metus. Iškilmingi pietūs buvo 
St. George viešbutyje, New 
Yorke, kuriuose dalyvavo 
Brooklyno vyskupas T. Molloy, 
kaip garbės svečias, parapijų 
Caritas atstovai bei klebonai ir 
per 100 Brooklyno šv. Anzelmo 
parapijos narių.

Lowell, Mass

Išreikalavusi sau karines ba- j 
zes Lietuvoje (taip dar Latvi- ] 
joje ir Estijoje), Tarybų Są- j 
junga 1939 m. spalių 10 d. Mas- , 
kvos sutartimi perleido Lietu- f 
vai Vilniaus miestą su siaura 
palinijo juosta, tuo būdu reali- , 
zuodama 1920 m. liepos 12 d. 
Maskvos sutarties nedidelę da
lį. didžiąją Vilniaus krašto dalį j 
atiduodama Tarybinei Gudijai, 
o Seinų-Suvalkų kraštą palik
dama hitlerinei Vokietijai — 
vokiečių imtą vadinti Sudauen- 
Winkel. Tačiau tik spalių 28 d. 
teįsileido Tarybų Sąjunga Lie
tuvos kariuomenę į Vilnių, ir 
Rusijon jau buvo išvežtas mies
to kuras, maistas, ištisi fabri
kai su darbininkais, suimtieji 
lenkų veikėjai, kai kurie archy
viniai ir bibliotekiniai turtai. 
Lietuviai buvo sutikti kaip gel
bėtojai, kurie badaujantį, Len
kijos pabėgėlių perpildytą 
miestą gausiai aprūpino mais
tu ir grąžindami tvarką leido 
gyventojams atsigauti po pus
antro siaubingo mėnesio.

Vilnius dar tebebuvo pilnas 
ilgai kovojusių su lietuvių kal
ba, lietuviais ir Lietuva šovinis
tinių susibankrūtijusios krašto 
viduje ir užsieniuose vadin. sa- 
nacinės lenkų valdžios valdinin
kų ir veikėjų, kurie mielai val
gydami lietuviškus kumpius ir 
dešras, tebesvajojo lenkiškai 
valdyti miestą ir pačius lietu
vius. Tuo tarpu Lietuvos vy
riausybė ne tik negalėjo tarny
bose laikyti ypačiai 1936-38 
m. pasireiškusių savo uolumu 
persekiojant lietuvius ir de
monstruojant prieš Nepriklau
somą Lietuvą valdininkų ir tar
nautoju, bet ir išlaikyti buv. 
vyriausybės nesveikai (parti
niais sumetimais) išpūstų tar
nybinių etatų, be to, pripildytų 
daugiausia iš Lenkijos impor
tuotų, su Vilniaus kraštu nieko 
bendrai neturinčių “galileušų”, 
kaip vietiniai (tutejši) lenkai 
su neapykanta vadino šiuos 
Varšuvos atsiųstuosius vieti
niams žmonėms "kultūrinti”, 
tad lenkiškos dvasios pripūsti, 
laikančius save kuo aukštesniu 
už vietinius gyventojus val
džios agentus. Tad politiniais ir 
taupumo sumetimais tik dalis 
buvusiųjų tarnautojų lenkų te
buvo galima palikti administra
cijos aparate ir miesto savival
dybėje. kas jau buvo naudoja
ma vietiniams žmonėms kurs
tyti prieš Lietuvos administra
ciją.

Ilgametis lietuvių kalbos baž
nyčiose ir lietuvių kunigų per
sekiotojas Vilniaus arkivysku-

pas Jalbrzykowski nepaisė įvy
kusios politinės atmainos ir to
liau kliudė lietuvių kalbai įsi
tvirtinti Vilniaus bažnyčiose, 
globojo ir rėmė atbėgėlius len
kus kunigus, lietuvių kunigus 
stūmė į bolševikų užimtas para
pijas ir taip demonstravo savo 
antitlietuvišką nusistatymą, jog 
net iššaukė prieš save lietuviško 
jaunimo demonstracijas. Popie
žiui atsiuntus į Vilnių vieną iš 
Lietuvos vyskupų M. Reinį 
arkivyskupijai administruoti ir 
bažnyčios santykiams joje su- 
normuoti, išlyginti, arkivysku
pas Jalbrzykowski jam gyventi 
nurodė savo tarno kambarį ir iš •>
viso su juo nesiskaitė,. prisi
dengdamas formaliais paskyri
mo trūkumais. Sumažinti Lie
tuvos teikiamos pagalbos įspū
džiui visuomenėje buvo sklei
džiamas gandas, jog jos duoda
mas esąs ne savo maistas, tik 
Didžiųjų Vakarų valstybių ir 
neutraliųjų kraštų siunčiama 
pagalba. Lietuvos vyriausybei 
perėmus savo žinion lenkiškas 
Vilniaus mokyklas, jas užlai
kant ir mokytojams išmokant 
algas, tik drauge įvedus lietu
vių kalbos pamokas ir pakeitus 
mokyklų vadovus kaip priešlie- 
tuviškos švietimo kuratorijos 
patikėtinius lenkiškai mokan
čiais lietuviais direktoriais, 
daugeli© lenkų mokytojų ir u- 
niversiteto studentų sukurstyta 
moksleivija sustreikavo, rei
kalaudama senos tvarkos at
statymo ir išsišokdama prieš 
neprileidžiančią prie mokyklų 
studentų ir šiaip pašaliečių po
liciją. Lietuviškai mokyklų va
dovybei, tėvų padedamai, ne
sunku buvo nuraminti iš šalies 
stumiamus į priešlietuvišką po
litiką moksleivius.

Savo profesūros sudėtimi ar
timą buvusiai Varšuvos vyriau
sybei su pasireiškusią priešlie- 
tuviškais ir priešžydiškais išsi
šokimais studentija, bolševik- 
mečiu gerokai perpildytą pasi
slėpusių jos tarpe karininkų, 
lenkiškąjį Vilniaus universitetą

Lietuvos vyriausybė parėmė, 
mokėdama jo profesoriams ir 
tarnautojams algas ir galvoda
ma apie bendrą to universiteto 
ir perkelsimu iš Kauno univer
siteto lietuviškų fakultetų dar
bą. tačiau Vilniaus universiteto 
vadovybei stengiantis išlaikyti 
status quo ligi pasaulinio karo 
pabaigos ir galutinio Lenkijos 
laimėjimo ir nelinkstant į kom
promisus, net žadant savo (lon- 
doniškės vyriausybės) lėšomis 
tesiversti, o universitetiniam 
jaunimui dar griežčiau nusista- 
tant prieš Lietuvos kišimąsi į 
lenkiško universiteto reikalus 
ir iš viso Varšuvos agentų esant 
veikiamam, ji (Lietuvos vy
riausybė) gruodžio mėn. užda
rė lenkiškąjį Vilniaus universi
tetą ir nuo 1940 m. sausio mėn. 
jį pavertė lietuviškuoju, perkel
dama iš Kauno universiteto ke
lis fakultetus, į kuriuos leido 
priiminėti ir lenkiškojo univer
siteto studentus, o kurių fa
kultetų Vilniuje neatidarė. į 
tuos priiminėti lenkus Kaune 
'arba Dotnuvoje (Žemės Ūkio 
Akademijoje). Atsakydama j 
tai, buv. lenkiškojo universiteto 
profesūra ir studentija paskel
bė Vilniaus lietuviškojo univer
siteto boikotą, o jaunesnysis 
mokslo personalas savo pasiųs
tame užsienin proteste tenuro- 
dė “Vilniaus universiteto užda
rymą”, nutylėdamas lenkiškojo 
universiteto pavertimą lietuviš
kuoju. tad mokslo nenutrauki- 
mą. Vis dėlto, dalis buv. lenkiš
kojo universiteto mokslo perso
nalo sutiko dirbti ir lietuviška
jame universitete. Kai kurie 
lenkų studentai taip pat stojo 
taip į Vilniaus, taip į Kauno 
lietuviškus universitetus. Į pri
vatinį lenkų profesorių ir stu
dentų universitetinį darbą Lie
tuvos administracija žiūrėjo 
pro pirštus, kaip į laikinąjį, ga
lintį padėti užbaigti savo stu
dijas ypačiai tam lenkiškam 
jaunimui, kuris vyktų Lenki
jon.

Pirmoji ir seniausia lietuvių 
Šv. Kazimiero parapija imasi 
didelio žygio — pastatyti nau
ją bažnyčią. Senoji bažnyčia, 
statyta 1914 metais, jau baigia 
savo gražaus tarnavimo die
nas. Kai 1913 metais nedidelis 
būrelis pasiryžusių lietuvių ka
talikų nutarė statytis pirmuti
nę Kanados lietuvių bažny čią, 
ižde teturėjo vos $200. Šiandien 
finansinė būklė tvirtesnė, nes 
kasoje yra $144.<900 ir parapi
jos susirinkimas drąsiai vien
balsiai nusprendė užtraukti 
S200.000 paskolą, nes tikisi tą 
sumą lengvai išmokėsią. Nau
jos bažnyčios statymo klausi
mas buvo arkivyskupo ir lietu
vių svarstomas visus metus. 
Arkivyskupas nurodė, kad 
bai daug prancūzų lanko 
Kazimiero bažnyčią ir jis 
geidavo lietuvių parapiją,
remtą tautybe, padaryti terito- 
rijaline parapija, kas praktiko
je reikštų lietuvių parapijos 
perėjimą į prancūzų rankas. 
Nei klebonas Jonas Bobinas. 
nei parapijiečiai su tuo nesuti
ko. Pagaliau arkivyskupas lei
do lietuviams statyti savo baž
nyčią, kuri tarnaus vi
siems Montrealio lietuviams, 
gyvenantiems rytų pusėje nuo 
Šv. Lauryno gatvės. Vakarų 
pusėje įkurta nauja lietuvių 
Aušros Vartų parapija, kurią 
veda tėvas Kubilius, S. J. Jos 
nariai, taip pat ruošiasi statyti 
naują bažnyčią. Yra svarstoma 
planas gauti iš vyriausybės pa
skolą ir sukurti atskirą lietu
višką kaimelį Montrealo mies
to ribose, kur suktųsi visas lie
tuviškas gyvenimas.

Nuo Bažnyčios atšalėliai irgi 
nori imtis statybos darbų. Jie 
puoselėja planus pasistatyti 
Tautinį Namą. Tačiau, rodosi, 
jiems šitaip sekasi: “priešų ne
turi, bet ir draugai jų nemyli.“ 

Mirtis vieną po kitam skina

• Neseniai turėjome E. Kar
delienės 20 metų scenos darbo 
sukaktuvini koncertą, kur ga
lėjo būti daugiau publikos.

sce-
Nu- 

d„

• St. Barauskas ruošia 
nai P. Vaičiūno "Pražydo 
vytusios Gėlės” — geg. 5 
Vytauto klube.

• Naujakurių choras, buvęs 
kurį laiką Vytauto klubo glo
boje, bet neparodys tinkamo 
dėkingumo patronui, dabar pe
rėjo LTB žinion. Jį veda Pieši- 
nas. Dalis narių sudaro ir Auš
ros Vartų parapijos chorą. Mo
kytojas tas pats.

• Lietuviai domisi ir kitatau
čių menininkais. Italų pianisto 
Dell’Agnoos koncerte teko pa
stebėti mūsų pianistą K. Smil
gevičių. o Katalikų Gildijos te
atrų grupių tridienėse rungty
nėse Lojolą kolegijos salėje te
ko pastebėti mokytoją J. Vaup
šą, studentus p-lę Lokušiutę, 
Joną Sirvydą ir kitus.

• Lietuvių Dramos Teatras 
paskelbė, kad ruošiasi Suvai
dinti "Dundulį ir Bubulį”. V.

Rengiasi pagerbti geradarius

Pavasariui prašvitus, lovvelie- 
čiai pradėjo rengtis vasaros se
zonui ir piknikams, kurių šiais 
metais manoma turėti gana 
gausiai. Gegužės 12 d. Lovvellio 
lietuviai tremtiniai rengia di
delį bankietą pagerbti tiems 
Amerikos lieutviams, kurie su
darė jiems darbo ir buto garan
tijas ir tuo būdu padėjo atvyk
ti į šį kraštą.

Bus graži meninė programa, 
kurią išpildys vietinės ir apy
linkės lietuvių tremtinių me
ninės pajėgos. Bus Skanių val
gių ir gėrimų. Visi lietuviai bū
tinai dalyvaukime. Parengimas 
įvyks D. S. K. Vytauto Klubo 
svetainėje 8 vai. vak.

• 700 Nassau policijos gegu
žės dien. 8 vai. ryto šv. Domi- 
niko bažnyčioje dalyvaus šv. 
mišiose ir bendroje komunijo
je. Nassau policijos "Šventojo 
V’ardo Dr-jos” nariai su savo 
šeimomis ir draugais jau de
vynioliktąjį kartą ruošia pana
šias religines iškilmes. D-ja į- 
steigta prieš 20 metų. Pamal
das laikys ir komuniją dalins 
policijos departamento kapelio
nas kun. Thomas D. Helfrick.

Minės Motinos Dieną

Motinos paminėjimas West- 
fielde, Mass. įvyks gegužės mė
nesio 13 d. Kartu bus paminė
tas ir tėvas.

Minėjimas prasidės iškilmin
gomis pamaldomis 10 vai. ryto 
lietuviu parapijos bažnyčioje, o 
vėliau, 16 vai. p.p. šv. Kazimie-

DLK Vytauto klubas

per visą gegužės mėn. kiekvie
ną šeštadienį ruošia šokius ir 
kviečia lietuvius atsilankyti. 
Gros lietuviškas orkestras. Įėji
mas nemokamas.

Nepamirškime .kad DLK Vy
tauto klubo metinis piknikas š. 
m. birželio 10 d.

Vyt. Ramanauskas

Philadelphia, Pa.
“Lietuvos Dukros“

(Bus daugiau)

ro vardo lietuvių Draugijos sa
lėje įvyks meninė dalis —pro
grama, kurią ruošia Lietuvos 
Vyčiai, Šv. Cecilijos vardo pa
rapijos choras ir tremtiniai.

VVestfielde ir apylinkėje gy
venantieji lietuviai kviečiami 
skaitlingai minėjime dalyvauti.

A.

DETROIT, MICH
Lietuviškosios melodijos

Ralph J. Voladkos šiuo vardu 
vedama radijo valandėlė per 
Ann Arbor WPAG — 1050 ki
lo. — stotį kas kart įgyja vis 
didesnio populiarumo. Naujos- 
meno pajėgos teikia šiai prog
ramai grožio ir vertingumo.

Balandžio 29 d. puikiai pri
sidėjo prie programos išpildy
mo su lietuviškomis dainomis 
Estella Bukšaitis — sopranas. 
Gegužės 6 d. bus girdima Aga- 
tha Joy— altas, o gegužės 13 
d. — speciali programa Moti
noms pagerbti. Visoms progra
moms stilingai akompanuoja 
Helen Dailyda.

Šios lietuviško meno progra
mos yra transliuojamos kiek-

vieną sekmadienį nuo 5,30 iki 6 
vai. vakaro. Jos girdimos maž
daug 300 mylių spinduliu apie 
Detroitą, taigi jos girdimos Ka
nadoj, Chicagoj ir kt.

Reikia pažymėti, kad prog
ramos direktorius R-. J. Volad- 
ka parodo didelio sugebėjimo, 
organizuodamas šias pasigėrė
tinas "Lietuviškas Melodijas”.

R. J. Voladka yra žinomas 
Detroito lietuvių organizacijų 
veikėjas, ir šiuo metu išrinktas 
L.R.K.F. 4-to skyriaus sekre
toriumi. J. P.

taip vadinama čionykšte L. K. 
Moterų dr-ja, gegužės mėn. 13 
d.. Motinų Dienos proga, Myko
laičio ūkyje rengia ankstyvą 
pavasario pikniką su tai dienai 
pritaikinta programa.

Šv. Vardo draugija

Motinos Dieną, parapijos sve
tainėje, 331 Earp St., Philadel- 
phia. Pa. 8,30 vai. vakare ren
gia čia taip vadinamą “Annual 
breakfast” — vakarienę, ku
rios metu bus atatiinkamai pa
minėtos motinos, šiam paren
gimui uoliai vadovauja Myk. 
Bigenis.

• Vy skupas surakintom ran
kom. Balandžio mėn. 13 dien. 
raudonieji kiniečiai suėmė Kay- 
ing vyskupą Francis X. Ford, 
59 metų amžiaus, gimusį 
Brookiyne, ir kaip kriminalis
tą surakintom rankom vedė 
Meihsieno gatvėmis. Vyskupas 
yra kaltinamas sabotažu, nes 
jis pasipriešino komunistų pro
jektuojamai Kat. Bažpyčios re
formai Kinijoje, kuriuo projek
tu Kinijos komunistai nori 
Kat. Bažnyčią padaryti savo 
propagandos instrumentu rau
donojoj Kinijoj.

Tą pačią dieną buvo areštuo
ta vienuolė sesuo Mary Joan, 
kilusi iš Bronx, N. Y. Sesuo 
Mary Joan yra baigusi Roose- 
velto aukštąją mokyklą, dirbu
si vienoj įstaigoj kaip sekretorė 
ir jau 12 metų kaip vienuolė 
dirba Kinijos katalikų misijose.

• Laikraštininkai kalba ro

žančių. “Daily News” laikraš
čio redakcijos ir techniškojo 
personalo darbininkai. Manhat- 
tene, pietų pertraukos metu, 
jau nuo kovo 19 dienos renkasi 
į vieną vietą kasdien, pietų 
pertraukos metu, ir kalba ro
žančių. Susirenka kasdien 56 
asmenys, daugiausia buvo did. 
penktadienį — 84 dalyviai. 
Maldų intencija — prašoma šv. 
M. Marijos Fatimoje užtarimo, 
kad pasaulis persiimtų krikš
čioniška dvasia ir grąžintų vi
suotinę taiką.

Providence, R. I

Brockton. Mass

• Atvyksta Dr. Alf. Martu- 
sevičius. Jo žmona K. Martuse- 
vičienė - Čiurlionytė yra dantų 
gydytoja. Iki šiol Dr. Martuse- 
vičius dirbo Muencheno DP 
tranzito stovykloje kaip X-ray 
— Roentgeno skyriaus vedėjas 
ir per savo rankas išleido į 
JAV ir kitus kraštus apie 150.- 
000 emigrantų, jų tarpe apie 
10.000 lietuvių. Iš Bremenhave- 
no išplaukia gegužės 11 d. Ma
no apsistoti pas pianistą ir 
kompozitorių Aleksą Mrozins- 
ką. Brookiyne.

• Med. ir filosof. daktaras G. 
•L Bylaitis ir Dalia Bylaitienė- 
Sturgaitė susilaukė sūnaus ba
landžio 5 d. Dr. Bylaitis dirba 
kaip gydytojas North Avenue 
Hospital Chicagoje.

• Dr. V. J. Bieliauskas sėk
mingai profesoriauja Richmond 
Professional Institute, o Insti
tuto direktoriui susirgus, šiuo 
metu eina direktoriaus parei
gas.

Vakaras, kurio nepamiršime...

Providence. R. I., šv. Kazi
miero parapija parodė nepa
prastą palankumą N. Pr. Švč. 
P. Marijos Seserų Kongrega
cijai. Kun. Kleb. J. Vaitekūnui, 
maloniam Kongregacijos bičiu
liui. globojant įvyko balandžio 
22 d. parapijos salėje gražus, 
lietuviškas vakaras.

Vakaro programą atliko šv. 
Kazimiero mokyklos mokinių 
choras, padainuodamas daug 
lietuviškų dainų. Ypač įdomu 
tai. kad tame chore dalyvavo 
ir keli nelietuviai tos mokyklos 
mokiniai, kurie ilgas lietuviškas 
dainas .buvo mintinai šimokę. 
Jiems išmokti pagelbėjo seselės 
mokytojos. Chorui vadovauja 
vargonininkas J. Beinoris. ku
rio pasiaukojimu visi žavisi.

Taip pat programoje dalyva
vo ir Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyno auklėtinės. Jos plastiš
kais .judesiais įscenizavo dai
ną “O. Lietuva, motinėle” ir 
pašoko keletą lietuviškų šokių.

Staigmeną padarė artistas n. 
Vitalis Žukauskas, kuris vyk
damas į New York pakeliui su-

• Milijonierius David T. Leavy 
mirdamas paliko 2,000,000 dol. 
Brooklyno diocezijai religi
niams, labdarybės bei auklėji
mo tikslams. Testamente nuro
dyta, kad nedaugiau 5 proc. 
nuo paliktos sumos galima per 
metus minėtiems reikalams iš
leisti.

Socijalinių enciklikų 
minėjimas

Pirmasis iškilmingas socija
linių enciklikų minėjimas. Nau
josios Anglijos provincijoje, į- 
vvksta Brocktone, Mass. gegu
žės mėn. 6 d. Paskaitą skaitys 
kun. K. Mažutis, tema —"Po
piežiai ir proletarijatas”. Minė
jimą rengia Katalikų Federaci
jos skyrius, kurio pirmininku 
yra Jona% Kumpa.
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• Princesė Elizabeth, Angli
jos sosto įpėdinė. Romoje ap
lankė vieną saleziečių išlaikomą 
našlaičių prieglaudą, kurioje y- 
ra 12000 berniukų. Apžiūrėjo 
dirbtuves, mokyklas, sporto į- 
rengimus. virtuves bei miega
muosius.

MOTERIMS NAUJIENA!

Atspausdinta naujausia virimo 
knyga “Taupioji virėja’’. Knygoje 
daug žinių, kaip maistą pasirinkti ir 
kaip virti ir kepti. Yra platus sky
rius, kaip pagaminti ir papuošti 
įvairius užkandžius.

Įdomūs skyriai apie sriubas, mė
sos ir pasninko valgių gaminimą. O 
kepimo skyriuje galėsit rasti labai 
naujų, niekur nematytų ir neragau
tų pyragų ir keikų.

Knygoje yra 300 įvairių valgių 
receptų ir daug naudingų patarimų 
namų šeimininkėms. Kaina $2.00.

Galite gauti “Eglutės" administracijoje, P. O. Box 22. 
Brockton 68. Mass. arba “Darbininke”, 366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.
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Tradicinis bazaras

VORCESTER. MASS PARAMA “DARBININKUI”
Mirė adv. Millerio žmona

Pastaromis dienomis mirė 
žymaus lietuvių veikėjo adv. 
Millerio žmona. Palaidota 
penktadienį, gegužės mėn. 4 d. 
Pamaldos buvo Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje.

• Dr. J. Pikūnas, prieš ketu
ris mėnesius atvykęs iš Vokie
tijos i JAV, nuo vasario mėn. 
Detroito universitete dėsto psi
chologiją.

• Dainavos ansamblis Chi
cagoje rengiasi pastatyti G. Ve
ličkos muzikinį veikalą “Ne
munas žydi”.

• Los Angeles ALTo sky
riaus valdyba yra numačiusi 
rugpjūčio mėn. 11 dien. šaukti 
Kalifornijoje gyvenančių lietu
vių suvažiavimą Los Angeles 
mieste.

• A. J. Ružancovas praneša, 
kad Lietuvių Bibliografinės 
Tarnybos biuleteniams leisti lė
šos visiškai baigiasi ir, jeigu 
neatsiras naujų lėšų, jų leidi
mas gali būti sustabdytas.

• Dr. inž. J. Jankauskas 
Nevv Yorke bendradarbiauja 
vietos angliškame technikos 
“Heating and Ventilating” žur
nale.

• Inž. prof. dr. J. Gabrys 
dėsto Massachusetts valstybi
niame universitete, o prof. inž. 
Ig. Končius dirba Bostono tyri
nėjimų laboratorijoje.

• Prof. J. čiurlys dėl ligos 
turėjo nutraukti profesoriaus 
darbą Port Waine kolegijoje ir 
laikinai gyvena Nevv Yorke pas 
Simutį.

Tradicinis šv. Kazimiero 
(South Side) parapijos bazaras 
(street fair) šiais metais įvyks 
rugpjūčio 6-11 d. Visa parapija 
jau dabar ruošiasi. Jis įvyks 
prie mokyklos Jane gatvėje. 
Paskutinę bazaro dieną bus lo
terija, kurioje bus galima lai
mėti Buick firmos automobilį 
2200 dol. vertės. Laimėjimo bi
lietų (po 1,50 dol.) jau dabar 
galima gauti pas Motinų klubo 
nares. Visas bazaro pelnas 
skiriamas mokyklos rūmams 
praplėsti.

ALT piknikas

Pittsburgho Lietuvių Tary
bos piknikas įvyks gegužės 27 
d. Lietuvių ūkio klube. Visi 
lietuviai raginami tą dieną da
lyvauti tik šiame tarybos pik
nike. Jo pelnas skiriamas pa
vergtai Lietuvai vaduoti.

Ateinantis ALT posėdis į- 
vyks gegužės 9 d. 8 vai. vak. 
Lietuvių Piliečių svetainėje

Lietuvių Diena artėja

Antroji Lietuvių Diena gar
siajame Kennywood Parke į- 
vyks liepos mėn. gale (galuti
nė data bus paskelbta truputį 
vėliau. įvairiems rengimo rei
kalams aptarti, balandžio 29 d. 
Soho lietuvių literatūros klube 
įvyko Pittsburgho lietuvių or
ganizacijų ir Lietuvių Dienos 
rengimo komiteto bendras po-

• Dipl. inž. L. šušys gavo 
JAV pilietybę ir dirba stambio
je chemijos pramonėje New 
Brunswick, N. J.

• Knn. J. Tamulis yra Ionia, 
Mich. kalėjimo kapelionas.

sedis. Jam pirmininkavo komi
teto pirm. W. C. -Truner. Nu-

• “Muzikos žinios” balandžio 
numeryje gaidų skyriuje at
spausdino Al. Kačanausko 
“Mano gimtinę”.

• Muzikas kun. B. Pacevičius

tarta į loteriją leisti naują 
Packard firmos automobilį. Lo
terija įvyks rugsėjo 9 d. Taip 
pat jau pradedami rinkti skelbi
mai Lietuvių Dienos progra
mai. Tais reikalais rūpinasi 
North Side lietuvių klubo at
stovas ir komiteto finansų sek
retorius p. Čekanauskas. Meni

nei programai tvarkyti pak
viestas Vyt. Jucevičius. Kitas 
komiteto posėdis įvyks gegužės 
27 d. Duųuesne lietuvių klube.

Rengiasi auksiniam jubiliejui

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapija Homesteade šiemet 
švenčia auksinį jubiliejų. Jubi
liejaus iškilmingas minėjimas 
numatomas rudenį. Minėjimui 
rengti išrinktas komitetas ba
landžio 22 d. buvo vėl susirin
kęs posėdžio apsvarstyti visai 
eilei svarbių reikalų. Nors ne
didelei, bet aktyviai parapijai 
vadovauja kun. E. Vasiliaus
kas. Komiteto pirmininku yra 
Pittsburgho lietuvių katalikų 
veikėjas, Homesteado biznie
rius Jonas Grėbliūnas.

Nauja lietuviška šeima
Balandžio 28 d. Pittsburghe 

susituokė Walter P. Pikunas su 
Pauline L. Kapsis. Gausiam 
žmonių skaičiui dalyvaujant, 
išpuoštoje Pittsburgho lietuvių 
parapijos bažnyčioje, kun. J. 
Girdis iškilmingai sutuokė jau
nuosius ir atlaikė pamaldas.

Prieš metus laiko W. P. Pi
kunas baigė Pittsburgho uni
versitetą. įgydamas inžinie
riaus titulą. Abiejų jaunųjų tė
vai yra susipratę lietuviai ir 
eilės organizacijų nariai bei rė
mėjai.

Nuotaikingose jaunųjų vai
šėse dalyvavo gausus būrys gi
minaičių fr svečių, suvažiavusių 
iš įvairių Pennsylvanijos mies
tų, JDetroito, Clevelando, Wa- 
shingtono ir kt. — Viso apie 
300 asmenų.

Sveikinimų, telegramų ir do
vanų gausumas liudijo, kad 
jaunieji yra visų mylimi. Lin
kime. kad šios lietuviškos ves
tuvės atneštų daug laimės jau
navedžiams, jų tėvams bei arti
miesiems. J. P.

CLEVELAND, OHIO
atvvko į Kanadą. Jis Vokietijo
je baigė Miunsterio konservato
riją.

• Muz. B. Jonušas gyvena 
Kolumbijoje, Medelline, ir ten 
vadovauja lietuvių chorui, kuris 
įdainavo lietuviškų plokštelių.

• Lietuviai gydytojai tremti
niai vienas po kito atidaro savo 
kabinetus: be seniau pasiskel
busio dr. K. Pautieniaus (7039 
Superior Avė.), šiomis dieno
mis savarankiškai pradėjo dirb
ti ir M. Vaitėnas (1346 E. 66

• “Čiurlionio” ansamblio 
koncertas įvyko Chicagoje ba
landžio 29 d. Koncertą rengė 
“Draugo” dienraštis. Po naujai 
parengtos ir pasisekusios prog
ramos ansamblio dirigentas A. 
Mikulskis įteikė “Draugo” Ben
dradarbių Klubui 1000 dol. če
kį kaip būsimą premiją už lie
tuvišką romaną.

St.) bei E. Juodėnas (1546 Ad- 
dison Rd.). Clevelando lietuvių 
visuomenei jie yra išsiuntinėję 
tam tikrus pranešimus.

• Pasitraukus St. Radzevi
čiūtei, lietuvių kalbą ir kitus li
tuanistikos dalykus jos vietoj 
šv. Jurgio parapijos mokykloj 
antradieniais ir "ketvirtadieniais 
sutiko dėstyti V. Alkaitienė.
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• 1941 birželio 14 d. bolševi
kai pradėjo masinį lietuvių trė
mimą į Sibirą, Kazachstaną ir 
kitas Rusijos vietąg. Trėmimas 
tebetęsiamas ir dabar. Šių 
skaudžių įvykių minėjimą ren
gia Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius, padedamas Lietuvių 
Tremtinių Draugijos. Vietos
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SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visu jurisdikcijų: Federalius Stato 

Vietinius visiems Štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse arir _ „ .
Užsieniu Šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportą vi mui taksu pavieniams, pavienių 
bizniu, partnerystės ir korporacijų mieste ir už Nevv Yorko miesto 
ekspertiikai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažu, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant ši patarnavimo visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
man<> geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZU B AVIMUS)
111 Ainslie Street Brooklyn 11.

Telefonas: EV 4-3049
N. T.

vyskupas prašomas birželio 17 
dieną paskelbti maldos diena už 
Lietuvą. Taip pat prašomas 
leisti katedroje surengti mal
dos valandą ir kviečiamas pa
sakyti pamokslą. šia proga 
Clevelande rengiamasi atidary
ti ir gencido parodą, į kurią 
kviečiami taip pat oficialūs a- 
merikiečių asmenys.

• Gražiai veikia L. Vyčių 25 
kuopa. Iš veiklesniųjų narių pa
minėtini: J. Brazys (pirm.), A. 
Arunskienė, P. Glugodienė, J. 
Kuzas, M. Samsonaitė ir kt. I 
veiklą įsitraukia vis daugiau 
vietinio jaunimo, taip pat prisi
deda ir ateitininkai. Taip bend
romis jėgomis kovo 11 d. lietu
vių salėj buvo pastatyta J. Gri
niaus “Sąžinė”..

I Ohio ir Michigano valstybių 
L. Vyčių seimą 25 kuopai at
stovauti yra išrinktos šios dele
gatės: P. Glugodienė, A. Savic
kaitė ir Kulbokaitė.

Kuopa taip pat prisiminė ir 
pagerbė vyčių steigėją a. a. My
kolą Norkūną. Už jo vėlę liepos 
8 d. nauj. parapijoj yra užpra
šytos šv. mišios.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškoma Marė Šaulys, duktė 

Prano, kilusi iš Radžiūnų km., 
Alytaus vai. I Ameriką atvyku
si prieš I pasaul. karą. Nepa
tikrintomis žiniomis, ji gyvena 
Passaic, N. J., mieste.

Ji pati ar žinantieji prašomi 
pranešti jos adresą šio laikraš
čio administracijai.

Lietuvos Vyčių suvažiavimas

N. Anglijos apskr. liet. Vyčių 
suvažiavimas įvyko balandžio 
28-29 dd. šv. Kazimiero para
pijos salėje. Suvažiavimo at
stovai buvo 26-tos kuopos sve
čiai. Išvakarėse įvyko šokiai ir 
delegatų bei svečių susipažini
mo vakaras Maironio Parke 
Shrevvsbury. Suvažiavime da
lyvavo apie 300 jaunimo iš vi
sos N. Anglijos.

Sekmadienį, balandžio 29 d. 
buvo atnašautos šv. Mišios. Po 
pietų įvyko sesijų posėdžiai. 
Atidarydamas sesiją, žodį tarė 
26 kuopos pirm. Juozas Sakai
tis. Buvo sugiedoti Amerikos, 
Lietuvos ir Liet. Vyčių himnai. 
Sveikino vietos kleb. kun. J. 
Petraitis, Liet. Vyčių dvasios 
vadas kun. J. Jutkevičius ir 
Kunigų Vienybės vardu jos 
pirm. kun. A. Vasys: apskrt. 
dvasios vadas kun. A. Kaeevi- 
čius, kun. V. Puidokas iš West- 
field, Mass., kun. Modestas Ste- 
paitis OFM, iš Maine, A. Jur
gelaitis, O.P. iš Providence, 
R. I., kun. Benediktas Vaišno
ra iš Marianopolio, Thompson. 
Conn.. 26-tos kuopos dvasios 
vadas kun. M. Tamulevičius, 
kun. Volungis, garbės narė ir 
“Vyties” antroji redaktorė Fe
licija Grendal, Jonas Kontau
tas iš Pittsfield, Mass., Stepo
nas Kontautas iš FalI River, 
Mass., 6-tos vyčių kuopos na
rys, dabartinis karys. Jonas A- 
dikonis. Raštu gautas sveikini
mas ateitininkų vardu.

Rezoliucijų ir mandatų ko
misiją sudarė: Jurgis Šaltis. 2- 
ros kuopos pirm., Levviston, 
Me.; Vincentas R. Juselis te
tos kp.), Hartford, Conn.: Ale
na Avižinis, 103-čios kp. pirmi
ninkė, Providence, R. I.: Juozas 
Stevens (7 kp.), VVaterbury. 
Conn.; Jonas Pūras. 116-tos kp. 
pirm. Worcester. Mass.: Povilas 
Žukas. " 18-tos kp. vicepirm., 
Cambridge. Mass.; Jonas A. Sa
bulis, 135-tos kp. pirm., Anso- 
nia, Conn.; Jonas J. Olevitz. 
17-tos kp. pirm. So. Boston, 
Mass.; Paulina Rimas, 78-tos 
kp. ižd. Lavvrence, Mass.; Ma
rijona Gauronskiūtė. 10-tos kp. 
pirmininkė. Athol, Mass.: Ma
rijona Minkus (30 kp.), West- 
field, Mass. ir Juozas Sakaitis,

26-tos kp. pirmininkas, Wor- 
cester, Mass. !

Iš apskrities kuopų praneši
mų paaiškėjo, kad visos kuo
pos minėjo savo globėjo šv. Ka
zimiero šventę, išklausydamos 
šv. Mišių, eidamos prie šv. Ko
munijos ir turėdamos bendrus 
pobūvius; visose kuopose va
dovavimo kursai vyksta sėk
mingai: kegliavimo srityje 26- 
ta Worcester kp. laimėjo 1-mą 
vietą: Metinė Sporto Diena į- 
vyks gegužės 20 d. Marianapo- 
lyje, Thompson, Conn.

Delegatais į metinį Liet. Vy
čių seimą, kuris įvyks š. m. 
rugsėjo mėn. Nevv Yorke, iš
rinkti: Juozas Lola, iš So. Bos
ton. Marija Vaitonis iš Provi
dence. Longinas Svelnis prane
šė, kad kun. Alb. Koutauto pa
stangomis ruošiamasi suorga
nizuoti senjorų grupė apskri- /tyje ir surengti spalio mėn. di
delį bankietą Bostone. Kun. J. 
Jutkevičius, Lithuanian Affairs 
Committee pirmininkas, prane
šė, kad šiame darbe padaryta 
didelė pažanga ir kpd tūkstan
čiai laiškų buvo parašyta į sve
timtaučių spaudą. Susikaupimo 
minute buvo pagerbtas Liet. 
Vyčių tėvas M. Norkūnas, mi
ręs š. m. balaidžio 1 d.

Buvo išrinkta nauja N. A. 
Apskrities Valdyba, kurion įė
jo: Jouzas Lola — pirminin
kas, Vincas Gražulis — vicepir
mininkas, Katrina Yakutis — 
prof. raštininkė, Ludvisė Toti- 
laitė — iždininke, Angelą Ma
sionis — koresp. raštininkė, Jo
nas Sabulis ir Povilas Žukas— 
iždo globėjais. Į kitas komisi
jas buov išrinkta: F. Kartavi- 
čius — sporto direktorius, Lud
visė Gražulis —istorijos, Alfon
sas Barauskas, Marijona Jan- 
kovski ir Juozas Sakaitis —ri
tualo ir F. Kartavičius — kur
sų vad. direktorius. Buvo pri
imta rezoliucijų ir sumanymų.

Suvažiavimą gražiai pravedė 
Vincas Gražulis iš Worcester. 
Mass. Buvo atstovaujamos vi
sos kuopos, išskyrus Brockton, 
Mass. 1-mą kp. ir Norvvood. 
Mass. 27-tą kuopą.

Po sesijų įvyko užkandžiai, 
prie kurių patarnavo vietinės 
kuopos nariai, būtent: Adelė I- 
vaška, Emilija Cereska, Ro
bertas Yakutis, Adelė Cereska. 
A. F. Yakutis, Marijona Ivaš
ka. Ona Keršis ir Antaęas Nor
kūnas. Buvo suvaidintas gražus 
lietuviškas veikalas. Kitas pus
metinis seimas įvyks rugsėjo 
28-29 dd. Ansonia, Conn.

Koresp.

VATERBURY,

Waterburio ateitininkai ilgai 
ruošęsi bet pagaliau, kad ir 
sunkiose fabrikų darbininkų 
sąlygose, paruošė scenai trijų 
veiksmų Adomėno komediją 
“Svetimos Plunksnos”. Pirmas 
pasirodymas buvo balandžio 15 
d. Waterburio parapijos salėje. 
Publikos prisirinko pilna salė. 
Veikalo išpildymas paliko įspū
džio ypatingai tiems, kurie 
prieš 50 metų čia pradėjo gal
būt dar sunkesnėse sąlygose 
pasirodyti scenoje. Sekantį sek
madienį vaidintojų trupė jau 
gastroliavo kaimyninėj Ansoni- 
joje. J vaidinimus susirinko, 
turbūt, visi lietuviai, kiek jų čia 
besama. Vietinių lietuvių pa
reiškimu, jie tokio scenoje pa
sirodymo Ansonijoje nėra turė
ję. Sekantį sekmadienį artistai 
vyksta į Hartfordą. Manoma 
aplankyti ir kitas vietoves.

Vaidintojai parodė labai daug 
pasirįžimo. nes kai kam iš jų 
teko dažnai palikti gausią šei
mynėlę ir vykti gana toli į repe
ticijas. Dar nebaigę su paskutl-

CONN

Nuoširdžiai dėkojame “Darbininko” skaitytojams, atsiuntusiems 
auką už 1951 m. kalendorių ir tuo parimusiems patį laikraštį:

niu pasirengimu, o jau planuoja 
kitą, rimtesnio turinio, veikalą 
suvaidinti. Tai pavyzdys ateiti- 
ninkiško idealizmo, o taip pat 
pastangos ir pasiaukojimas, ko 
doleriais neseikėsi.

Waterbu rietis

Amsterdam, N. Y.
Spaudos kiosko naujienos

Spaudos kioske naujai gauta: 
'Naktis viršum širdies,” “La

pės pasaka”, “Taupioji Virėja”, 
“Marijos žodis Fatimoje”, pre
mijuotoji šių metų knyga "Ita
lijos vaizdai” ir kt.

Subatvakaris Amsterdame
Kultūrinių pramogų išsilgu- 

si visuomenė laukia koncerto- 
montažo. kurį rengia parapijos 
choras. Tautinių šokių grupė 
jau repetuoja “rugučius”, “ože
lį” ir “suktinį", o choras ruošia 
dainų pynę ir "subatvakarį”. 
Koncertas, kaip numatoma, į- 
vyks gegužės 27 d. klubo pa
talpose.

U'

Amelia Slatkovicienė, So. Boston, Mass...................
A. Kiselis, Amsterdam, N. Y...................................
Mrs. V. Kerisza, West Bridgewater, Mass.............
D. Blakaitienė, Cambridge, Mass.............................
Mrs. C. Wirketis, East Hempstead, L. I. N. Y. 
Joseph Kubilus, Yonkers, N. Y................................
E. Klebauskas, Athol, Mass..................................
Joseph Sventickas, N. Abington, Mass.
Albinas Arman, Hartford, Conn.
J. Bernatonis, So. Boston 
Mrs. Helen Malinauskas, Cambridge. Mass. 
R. Klimas. Boston, Mass....................................
A. Rudokas, Levviston, Maine..................................
Anna Bullan, Gilbertville, Mass.
Pearl Šimkus, Nevv Britain, Conn.........................
William Andriunas, Dorchester, Mass.
V. Krosauskas, Lavvrence, Mass, 
M. Chernasky, Lynn, Mass.
John Troupes, Worcester, Mass. .............................
P. Amseijus, Haverhill, Mass...................................
Mrs. Helen Andrusaitis, Charlestovvn, Mass............
A. K. Masaitis, Westfield, Mass.
Peter Jusis, Elizabeth, N. J.....................................
Mrs. A. Legis, Belleville, N. Y.................................
Mrs. Margaret Valatka, Roslindale, Mass.........
D. Peleckas, Roxbury, Mass.
Kazys Juknelis, Collifisville, III.
Mrs. I. Paulauskas, Kenihvorth, N. J...................
Mrs. Joseph Bagdon, Sr., Sunderland, Mass..........
A. Melinis, Cleveland, Ohio.....................................
Monica Varzinskienė, Dorchester, Mass.
J. Bartulis, Nonvood, Mass. ................................
Adam Česnauskas, Brockton, Mass..............
J. Ruka, So. Boston, Mass. ....................................
Pranas Liaukoms, Cleveland, Ohio
J. Margelis. Rochester, N. Y..............
Mr. J. Mikaila. Detroit, Mich.
K. Matikaitis, Brockton, Mass.............................
Mrs. Karvelis, Brockton, Mass...............................
Mrs. Joseph McKay, Kinderhook, N. Y.
Mrs. Šikšnius, Hillside, N. J..................................
Ona Kurpalanas, Gary, Ind. ....’.............................
A. Jaseviutė, Toronto, Ont. Canada .....................
A. Barciauskas, Baltimore, Md. . .
M. Lopsaitis, Burlington, N. J.................................
Z. Karutis, Amsterdam, N. Y.................................
A. Voketaitienė, Nevv Haven, Conn. 
Mary Silanskienė, Haverhill, Mass.
Anna Junokas. New Britain, Conn.......................
J. Kalesinskienė, New Britain. Conn................. ....
Alexander Gaidis. Bedford, Mass..........................
Rozalija Yrsienė, Linden, N. J..............................
W. Stawaris, Cranston, R. I...................................
Kazimieras B. Razmantas, Richmond Hill, N. Y. 
John Prakapas, Brockton, Mass.............................
Veronika Klevene, Taunton, Mass..............
Mary Bukenas, Phila., Pa........................................
Joseph Petrauskas, South Boston, Mass............
Juozas Kashis, Dorchester, Mass........................... 
Mrs. Agata Sedreiko, Lavvrence, Mass.
L. Svencionienė, Lavvrence, Mass.

Domininkas Jurjonas, Chicago, III. 
Antanas Kaminskas, Nevvark, N. J. 
J. Montvila, Cleveland, Ohio 
J. A. Shunskis, Amsterdam, N. Y. 
Rev. J. Skalandis, Lowell, Mass......
A. Jankan, South Boston, Mass.......
Mrs. Agatha Krevinskas, Waterbury, Conn. 
Anna Sakalauskaitė, Nevv York, N. Y.......
Sister Alice Aurila, Troy, N. Y...................
William Kalifus, Detroit, Mich....................
Frank Kablietis, Defroit, Mich. ................
Mrs. Mary Radavich, Nevv Britain, Conn. . 
J. Lukosiunas, Cambridge, Mass................
W. Kazakevich, Dorchester, Mass.............
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“Darbininko” administracija
(Bus daugiau)

PARDUODAMI NAMAI

SALDAINIŲ PALt KIUS
Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai. Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS 

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami ntmkymai (vairiems parengimams

JUOZAS
495 Grand Street,

SINKUS
BrooHyn, N. Y.

turime namų visose 
— Brooklyne. Queens,

tuščių florų, prieinama

PARDUODAMI NAMAI
Kampinis mūrinis namas 3 šeimom 

su 10 kambariu, su maudynėmis ir 
garažais — $4.950.

Pardavimui
miesto dalyse 
Nassau.

Visuose yra
kaina, su mažu jnešįmu. netoli stočių

Taip pat priimu ir pardavimus.

Z I N I S
Tnion Avk, Brooklyn, N. T.

REpubRc 9-1506 
EVergreen 4-3487

I

Su tuščiais kambariais. Namai gra
žūs. gražios ir patogios vietos arti su
sisiekimo punktų, parkų ir krautu
vių.

Geros progos įsigyti pelninga nuo
savybe visais atvėjais patogioje vie
toje.

J. VASTCNAS
Real Estate & Insurance 

IMS Gatės Avė.. Brooklyn. N. T.
TeL GLenmore S-7?85

I
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— Veda K. Merkis —

ĮVAIRUS SKELBIMAI DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI

• Tautvaiša eina pirmuoju 
Chicagos pirmenybėse. Mūsų 
meisteris Povilas Tautvaiša pa
didino savo taškus Chicagos 
pirmenybėse, įveikdamas 
Grombacher ir S. Cohen. Pas
tarasis priklauso prie “top” žai
dėjų šiose pirmenybėse (6'Ą- 
3y2 taškų). ’

Dabar Chicagos pirmenybių 
lentelės •priešaky atsistojo P. 
Tautvaiša su 11-1 taškų, Chica
gos meisteriu Poschel 11-2, 
An. Sandri.n 10-4. Viso 20 daly
vių.

• Massachusetts pirmenybė
se Kazys Škėma laimėjo prieš 
Malloney, o K. Merkis prarado 
tašką prieš Deerfield. Škėma ir 
Merkis turi po l1/- taško.

Pirmauja: H. Daly ir E. Un- 
dervood po 2-0 taškų (judvie
jų partija nutraukta apvlvgioj 
padėty) ir Heising su Deerfield 
po 2-1 taškų.

• Povilo Vaitonio simultanas 
Hamilton (Ontario) prieš 34 
lošėjus baigėsi gražiu meisterio

laimėjimu: 29,
• Alg. Nasvytis Clevelande 

rinktinėje. Miestinėse rungty
nėse Cleveland - Columbus A. 
Nasvytis lošė pirmoje lentoje ir 
įveikė 1949 Ohio meisterį W. 
Mann. Kitose rungtynėse su 
Akron miestu Nasvytis antroje 
lentoje nugalėjo Seitz.

• Cleveland pirmenybėse da
lyvavo 32 žaidėjai. Pirmenybės 
baigėsi šitaip: E. Somlo 5L-1 <» 
(lygiom su A. Nasvvčiu), ven
gras Paner ir D. Milės po 5-1, 
Alg. Nasvytis 4‘/--l12, Ellison 
(praeitų metų meisteris) 4-2.

LAK

— 3, — 2.

šachmatininku žiniai

šachmatų sekcijos va- 
nutarė šaukti LAK 

susirinkimą

LAK 
dovybė 
šachmatininkų 
LAK patalpose š. m. gegužės
mėn. 11 d. (penktadienį) ap
tarti svarbių ir skubių tolimes
nės veiklos reikalų. Susirinki
mo pradžia 8 vai. vak. Susirin
kime kviečiami dalyvauti ir 
svečiai — šachmatų mėgėjai.

PATERSON, N. J
Pagaliau ir čia balandžio 28 

d. Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje atidaryta lietuviška mo
kykla, į kurią susirinko net 23 
mokiniai. Pamokos bus šešta
dieniais nuo 1 iki 3 vai. p. p. 
Bus dėstoma lietuvių kalba, ti
kyba, Lietuvos istorija, geogra
fija, dainos ir šokiai. Mokyklai 
vadovaus mokyt. Alg. Eitma- 
nas. o jam talkininkaus kun. 
Vyt. Demikis, V. Augulis, E. 
Viliamaitė ir E. Augulienė. J 
mokyklos atidarymą atvyko ir 
būrelis tėvų. Atidarymo žodį 
tarė: Tremtinių d-jos pirm. J. 
Jasiukevičius. klebonas kun. J. 
Kinta ir mokyt. V. Augulis. 
Mokyklą organizuojant, gražiai 
pasidarbavo L. Janulevičius.

Balandžio 29 šv. Kazimiero 
d-ja surengė Mindaugo krikšto

700 m. sukaktuvių minėjimą, 
kurį atidarė pirm. J. Sprainai- 
tis, o pravedė Ign. Kulikaitis. 
Gražias paskaitas skaitė kun. 
Vyt. Demikis ir A. Masionis, o 
meninę dalį atliko: Arnoldas 
Pristernik (piano), broliai H. 
ir A. Viliamai — akordeonais, 
o A. Poškaitytė, J. Adomaitytė, 
T. Masionytė ir St. Augulis pa
deklamavo eilių. Patriotiniai 
nuteikė savo žodžiu ir kleb. 
kun. J. Kinta. Pabrėžtina, kad 
šioms iškilmėms didelį Mindau
go paveikslą nupiešė trečios 
kartos Amerikos lietuvaitė Ma
rytė Jasulaitytė. A. Pristernik 
— jugoslavas, vedęs bolševikų 
sušaudyto kapitono Puknio 
našlę, jau ne pirmą kartą da
lyvauja lietuvių meno progra
mose. D. P.

RADIJO VALANDĖLĖS

J
Lietuvių Radijo Draugijos 

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET —- WWRL 1600 kc
Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir Lt. 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

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

-7411 6
KLEEN KOL COAL CO. X

: LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
| 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Gyvenimo vieta
v 65-43 Grand A v

Anglys, Coke ir Aliejus

re.

iI
Tel. TVVining 4-8087

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

i
i

v

Stephen Bredes Jr.j
I
II
■

I
I

ADVOKATAS

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

11 i 1111 i tlliil ■! H, 11.. ililiOiiIiiiul > iIIitIiO

VTilliam J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - 03 HAREHAM FL. .

JAMAICA, N. Y.
Tel. JAmaica 3-7722

Neu Yorke
i W. J. CHISHOLM
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MLL1OL1S
INSURANCE 

and
REAL ESTATE

6606 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

ė + + + ♦ * f ė f4- + *> 
4- +
f .4-

4 John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New Yoi
Telefonai: J

I

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street 
T«L EVergreeo 7-68U

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vaka-e

Penktadieni lis uždaryta

Bostone GRABORIUS
"Asmeniškas Patarnavimas''

831 SMITH ST.
PROVIDENCE. R. I.

SO 8-2712

515 E. BROADVVAY 
South Boston. Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS Telephone.

OFISO: DENTER 1952
Namų: FL 6236

j

EVergreen 7-1423

J. KUMPIKO
ELEKTRO MOTORU DIRBTUVE
TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius— 

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

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

i
Išnuomuojamas kambarys su 

baldais vienam asmeniui. 52-86 
73rd St., Maspeth, N. Y. H. 
Brazauskienė. (7)

396 W. BROADHAY
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

PARDUODA NAMUS

Kai norėsite pirkti ar parduoti na
mus ar bet kojci bizni, arba apdrau
sti savo nuosavybe, ar savo gyvybe, 
malonėkite kreiptis žemiau pažymė
tu antrašu, kur gausite greitą ir są
žiningą patarnavima

J. P. M A C I U L I S
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St, VVoodhaven 21. N. Y.
Tel. Vlrginia 7-1896

I
©

£

i

I

v

Maspeth, N. Y.

B i
Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

"Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

,• Ofiso Tel. Namu Tel j Į
J WO 2-3497 NE 9-568o![
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CHARLES SPORTSWEAR
Sav. K. Krasnakevičius,

515 Mačhington St., 

Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo.
Tel. HA 6-9839

LIEPOS ŽIEDAI

Automatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.

į Tel. EVergreen 7-4335I ... j
•Stephen Aroiniskisj

(Armakauskas) j ■
Į Graborius—Balsamuotojas
Ii
I

lt--------------j Tel. STagg 2-5043

į Matthew P. Railas
Į (Bieliauskas)

Modemiška Koplyčia
423 Metropolitan Avė.,

Brooklyn. N. Y.

Liepos Žiedų arbata 
gerai nuo persišal
dymų, ji suteikia 
prakaitavimą ir pa
stiprinimą. 'I’aipgi 
sakoma, gelbstanti 
nuo inkstų (kid-

neys) ir pūslės ligų. Liepos Žie
dai yra gerai ir nuo kosulio, 
paeinančio nuo šalčio ir gerklės 
nesmagumų ir užkimimo. Lie
pos Žiedai, pašutinus gerai dėti 
ant skaudulių, ir skaudančių 
sutinimų, žaizdų ir vočių. Lie
pos Žiedai turėtų būti visų na
muose kaipo naminė gyduolė. 
Liepos Žiedų svaras $2.50 pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ZUPP’S BAR
JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas

Visu lietuviu mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU ROSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

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

K A

Vakarais nuo 7 iki 9-tai
Šeštadieniais nuo 2 iki X-tai

i! '
i Dr.J.L. Pasaka r nis
S DR. AMELLA E. RODD

OPTOMETP.ISTAI
477 VV. BROADVVAY

So. Boston. Mass.

I j 
I 
I 
i 
i 
i i i 
I 
I a
*

Res. BIG 9013;**
Dr. J. C Sevmoiir i

LANDŽIUS ;*
Lietuvis gydytojas ir chirurgas ;

Naudoja vėliausi. X-Ray aparatą '
Prilaiko akiniusi i i i i «<

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

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

534 E. BROADVV AY 
South Boston. Mass.

Valandos; 2 iki 4 ir 7 iki 8.

4
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Laidotuvių Direktorius 

Notary PubHc

660 Grand Street, 
Brooklyn. N. Y.

j Tel. Market 2-5172IIiiiiii
Matthew A. Buvus

(Buyauskas)
Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

j EVergreen 8-9770iii

Į
i

t

i:
t

J. REPSHIS, M. D.Į
LIETUVIS GYDYTOJAS

Tel. A V 2-4026

i i i i i ii t i i i
i

S. Barasevičius ir Sūnus į 
FUNERAL HOMEj

254 W. BROADWAY
South Boston. Masu.

JOSEPH BARASEVICIl S j i i i iLaidotuvių Direktorius
NOTARY PUBI.IC 

Patarnavimas diena ir naktj. 
Koplyčia šermenims dykai.
Tel. SOuth Boston 8-25M

AVenue 2-14X4

I i i i i i i i i i
I i 
i 
i

495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 

DORCHESTER, MASS.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS.

Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 Oriole Street

i I i i i i i i i i II i
i

I i 
HOMEj

II F|I i į i i i i

CASPER
FUNERAL

187 DORCHESTER STREET 
South Boston. Mass.

Joseph W. CiisĮM*
< KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir nakti 

Koplyčia šermenims dykai
Tel. SO 8-1437

SOuth Boston 8.3969

• i
| VYTAUTAS YAKAVONIS ,

HOME į
741 NO. MAIN STREF.T

Brockton. Mass.

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

WEST ROXBURY. MASS. 
Tel PA—7-1233-W

Joseph Garszva
Graborius—Balsamuotojas

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

ir

✓

Nauja moderniška koplyčia dykai visiems. Kreipdamiesi j 
turėsite mandagi) ir sąžiningą patarnavimą

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Vlrginia 7-4499

F. W. Shalins
(šalins kas)

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

VAITKUS i
FUNERAL HOMEį

197 UEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS TOAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

Balsamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.'

i
iiii
i 

naktį. Į

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., B’KIAN 7, N. Y. 

Tel. GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

| WE CARRY A COMPLETE LINE OF

į FARM NEEDS
$ Farmer Tractors
$ McCormick - Deering Farm Machines

Intemational Trucks, Paris & Service
Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and l'sed Farm

Machinery

I

I
| McCARTHY FOI IPMENT COMPANY $
$ • ____ £
$ 1740 MAIN ST., BROCKTON, MASS. |
y' Teis. 6385 — 8-0771 Xx z S

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS ?

JOK. J. STUKAS, Dir.

1264 White St., Hillside, N. J.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

Pristatom geriausj toniką 
Piknikams. Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Fl'NF.RAL

Tel. WAverly 6-3325
SAVI. PAS SAVUOSIUS!

Myopia Club Beverage Co
GRAFTON AVĖ.,

Tel. Dedham 1304-VV
ISLINGTON, MASS.

į a PRANAS GERI KSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

I i i 
j

i i 
į

Tel. NEvvton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

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

A. L VENSLOVAS
LIETUVIS GRABORIUS 

LAISNH OTAS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

V 2128 Carson Street S.S., Prttsburgh, Pa-
> Tei. HEmlock 1-0203

-Phone STagg 2-3108

A N T O N APPEL
JERSEY PORK

428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos

LIETUVIŠKOS DEAROS — SKANUS SKII-AND2IAI

L POVILANSKV
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

V. YAKAVONIS
Laidotuvią Direktorius 

Balsamuotojas 
Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims dykai 
Tel. BROCKTON 8-1580

ir

I I Į 
I 
i 
i i i A

ZALETSKAS !
Fl'NERAL HOMEj

564 EAST BRO.ADW.AY
South Boston. Mass. I

A. Zaletskas. F. E. Zaletskas j 
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC »
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

I i i i
i4

W AIT T !
FUNERAL HOMEjii i i i

i
ii
i

30 EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDWARD J. WAITT
(Waitekūnas> 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

Tel. Brockton 3368

Kitur
9

Tel. POPlar 4110

a. r
i

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St.
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė. graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį ---------------------------- ■ 

444 4 4 44»4-F44"4+4"4-44-4-+4-l-fr4-.-
Phone. FEderal 1622

H A S E R
Funeral Home

AMBULANCE SERVICE
Mes esame dėkingi už jūsų 

biznį
512 Chartiers Avenue 

McKees Rocks, Pa.
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8 DARBININKAS Gegužės 8, 1951

^Daibininkar
Cw M»wiscs uhwu WRB,H'm

New Yorke prasidėjo pavasaris

Prieš gegužės mėn. 6 d. kon
certą, kuris buvo ruošiamas

w

NAUJIENOS-

BALFo PIRMININKO 
LINKĖJIMAI

Prof. kan. dr. B. J. Končius, 
gegužės 3 d. aplankė “Darbi
ninko” redakciją ir administra
ciją, pasidžiaugė leidėjų pasiry
žimu sujungti tris laikraščius ir 
palinkėjo geriausios sėkmės at
eityje. Taip pat BALFo pirmi
ninkas pažadėjo įvairiais bū
dais laikraštį paremti.
MOTINOMS PAGERBIMAS 
ŠEŠTADIENINĖJE MOKYK

LOJE
Ateinantį šeštadienį, gegužės 

12 d. 12 vai. (pamokų metu) 
lietuvių šeštadieninė mokykla 
Brooklyn’e mokyklos patalpose 
rengia motinos pagerbimą. 
Programą atlieka tos mokyk
los mokiniai, parengti mokyto
jų.

Į minėjimą maloniai kviečia
mos tos mokyklos mokinių ma
mytės ,tėvai ir visi tos mokyk
los bičiuliai. Minėjimas prade
damas punktualiai. (8)

Apreiškimo parapijoje
Gegužės 13 d. po 11 vai. pamal
dų ateitininkai ir skautai ren
gia MOTINOS DIENOS minė
jimą. Programoje numatyta 
Jurkaus paskaita, vaizdelis — 
vartizano motina ir Macelytės 
melodeklamacija.

Šis minėjimas yra rengiamas 
pagerbti motinoms. Prašoma 
dalyvauti visas motinas ir vi
suomenę. (8)

MOTERŲ SĄJUNGOS 29-JI 
KUOPA

gegužės mėn. 12 d. 8 vaL Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
išklausys šv. mišių, eis bendrai 
prie šv. komunijos ir po pa
maldų parapijos salėje turės 
bendrus pusryčius. Valdyba 
kviečia visas sąjungietes šioje 
šventėje dalyvauti.

Gegužės 16 d. 8 vai. vakare 
įvyks kuopos susirinkimas, šia
me susirinkime visos kuopos 
narės prašomos būtinai daly
vauti, ypač tos, kurios yra pa
sižadėjusios įstoti nariais, pra
šomos dalyvauti ir uoliai įsi
jungti į kuopos veikimą.

Sveiksta J. Kruze

Buvome pranešę, kad BAL
Fo tarnautojas J. Kruze buvo 
sunkiai operuotas. Šiuo metu

KETVIRTOJI KULTŪRINĖ 
POPIETĖ

rengiama ateitininkų, įvyks 
šeštadienį (geg. 12 d.) naujai 
atremontuotoje Angelų Kara
lienės parapijos salėje. Progra
moje: a) pranešimas apie Giu- 
seppe Verdi ir jo kūrybą, pa
iliustruojant jo geriausią operą 
ištraukom; b) naujoji lietuvių 
literatūra.

Pradžia 6 vai. p.p. Ateitinin
kai ir jų bičiuliai kviečiami da
lyvauti. (8)

Moterų Vienybės balius
Moterų Vienybė ir šiemet, 

kaip ir kiekvieną pavasarį, ruo
šia savo tradicinį balių, kuris 
įvyksta gegužės mėn. 19 d. 
George Washington viešbutyje.

Pratęs DP įstatymą
Yra žinių, kad JAV pratęs

jis jau grįžo iš ligoninės ir DP įstatymą, kuris pagal pri-
sveiksta dr. Misevičiaus prie- 
žiūrėjo. Anądien jį aplankė 
BALFo pirm. kan. dr. J. Kon
čius. •

Aukos lietuvių gimnazijai
Izidorius Miliūnas per Bos

tono Liet. Kult. Rėmėjų ižd. A. 
Ivašką atsiuntė 6 dol.

St. Tamulatis iš Chicagos į- 
mokėjo 1951 m. pasižadėtą su
mą — po 1 dol. mėn., viso 12 
dol.

Vyt. Sventoraitis, ką tik-at
vykęs iš Vokietijos, paaukojo 
1 dol. Viso 19 dol. ' ’. '•

Mieliems aukotojams ačiū už 
aukas. žy.

A. Novickis, 
N. Y. L. Tremtinių Dr-jos

imtą tvarką turėjo baigtis šie
met birželio 30 d. Todėl BAL
Fo centras dar tebepriima dar
bo ir buto garantijas Vokietijo
je gyvenantiems tremtiniams 
atsikviesti.

Pirmininkas'

Pasiruošimai prieš atominį puolimą
New Yorko miesto civilinės 

apsaugos biuro direktorius Ar- 
thur W. Wallander atkreipia 
gyventojų dėmesį į tai, kad ato
minio puolimo metu didžiausią 
problemą sudaro gaisro gesi
nimas. “Aštuoniasdešimt penki 
procentai žuvusių žmonių ar 
sunaikihto turto Hirošimos ir 
Nagasaki miestuose palietė ug
nis”, — sako direktorius. To
dėl kiekvieno gyventojo yra 
būtina pareiga pašalinti iš savo 
namų, kad ir mažas gaisro bei 
ugnies priežastis ir aktyviai 
bendradarbiauti Nevv Yorko 
miesto apsaugoje.

Ruošiantis apsaugai nuo ug
nies. Mr. W. Wallander išleido 
šias visiems privalomas taisyk
les:

1. Apvalyti namų rūsius ir 
pastoges nuo šiukšlių.

2. Paruošti smėlio kibirus ir

gesintuvus ir laikyti aiškioj ir 
lengvai prieinamoj vietoj.

3. Lengvai degančias me
džiagas, kaip dažus, alyvos in
dus laikyti sandariai uždary
tus.

4. Puolimo metu uždaryti 
langus ir duris, kad galima bū
tų išvengti ugnies išsiplėtimo.

5. Orinio puolimo metu iš
jungt i-užgesinti dujų ir žibalo

pečius bei virtuves.
Baigdamas Mr. W. Wallan- 

der dar kartą įspėja ir prašo 
visus Nevv Yorko gyventojus 
jausti atsakomybės prieš savo 
kaimynus ir pašalinti visas, 
kad ir mažo gaisro, priežastis, 
o orinio puoli metu ragina 
kiekvieną gyventoją aktyviai 
įsijungti į gaisro gesinimo dar
bą. Tik tokiu būdu bus galima 
išvengti Hirošimos ir Nagasaki 
didžiulio sunaikinimo.

Cambridge klebonas bal. 
mėn. 29 d. lankėsi Bostone ir 
su kun. Juozu Petrausku daly
vavo susirinkime, kurio metu 
kun. Bernatonis rodė visuome
nei paveikslus iš savo kelionės 
po Europą šv. Metų proga. Pel
nas paskirtas lietuvių kolegijai 
Thompsone. Iš Thompsono at
vyko kolegijos rektorius Tėvas 
Petrauskas ir kiti kolegijos 
profesoriai.

Kai santykiai su Ispanija pagerėjo, atsirado ir atsižymėjimo 
medaliai. Franco gauna jį iš Amerikos Legiono atstovo 
Herman Luhrs (kairėje). I,egionas perdavė Ispanijos vai
kams ir 100.000 žaislų.

Ateitininkų susirinkimas
šių metų balandžio mėn. 29 

d. šv. Petro parapijos mokyklos 
patalpose įvyko ateitininkų su
sirinkimas, kuriame paskaitą 
skaitė Tėvas B. Grauslys, OFM. 
Po paskaitos buvo diskusijos.

Socialinių enciklikų 
minėjimas

įvyks Bostone, gegužės mėn. 
13 d. Iškilmės bus Municipal 
Building salėje. Paskaitas bei 
prakalbas pasakys prof. A Va
siliauskas, kun. Kazys Mažutis 
ir Amerikos Darbininkų są
jungos atstovas. Po prakalbų 
seks meno dalis — trumpas 
koncertas. Dalyvaus solistas ir 
kompozitoriaus Jeronimo Ka
činsko choras su nauja progra
ma

Svečiuose pas švedus

Balandžio 28 d. Lietuvių 
Tautinių šokų grupės buvo pa

kviesta į puošnų švedų Oxford 
Club, Lynn, Mass. pademons
truoti lietuvių šokių. Progra
moje Scandia Glee Club daina

vo švediškas dainas, o lietu
viai šoko. Lietuviai buvo šiltai 
priimti.

Išsirinko raštininką
L. Piliečių draugija pastara

me savo susirinkime specialiuo
se rinkimuose išsirinko naują 
finansų raštininką — Kazį 
White - Vaitkų. Kitas kandida
tas, Dr. Juozas Antanėlis, ga
vęs mažiau balsų, pralaimėjo.

New Yorko Manhattan Centre, 
buvo skelbiama, kad tai bus 
pavasario šventė. Ir tikrai. Ta 
gausi sekmadienio vakaro pub
lika, kuri susirinko iš visų Di
džiojo New Yorko kampelių, su 
savo menininkais šventiškai 
sutiko pavasarį. Nors ir nebuvo 
tai ta milžiniškoji pavasario 
šventė, kurią skelbė to koncer
to rengėjai, kai jie pradžioje 
manė surengti grandiozinę me
no programą, dalyvaujant New 
Yorko ir kviestinėms provinci
jų jėgoms, bet vis dėlto savo 
turiniu toli pralenkė eilinius 
mūsų kultūrinius parengimus.

Vakarą pradėjo M. Liubers- 
kio diriguojamas operetės cho
ras, kurs davė gero tono ir vi
sam vakarui ne tik savo gražiu 
tautišku drabužiu, bet ir atlik
tomis dainomis. Choras pasiro
dė pirmą sykį New Yorko lie
tuviams, naujam dirigentui dir
bant. Choras turi gerą pagrin
dą išaugti reprezentaciniu mū
sų choru, ko ir norėtųsi iš jo 
sulaukti. Kas pažįsta M. Liu- 
berskį ir žino jo diriguotųjų 
chorų veiklą, gali tikėtis, kad 
jis tas viltis pilnai pateisins. 
Choras turi ne tik gerų balsų, 
bet ir puikų sąskambį ir gerą 
vadovo ranką.

Antroji tos pavasario šventės 
staigmena, tai baritonas Algir
das Brazis. Jis, galima sakyti, 
beveik iš lėktuvo atsidūrė sce
noje ir nusiskynė gražiausias 
vakaro gėlių puokštes. Tik

Choro pobūvis

Bostone, senojo klubo patal
pose, šių metų balandžio mėn. 
28 d. įvyko šv. Petro parapijos 
choro pobūvis. Parapijos klebo
nas kun. P. Virmauskis davė 
chorui dovaną — 100 dolerių. 
Choras už tuos pinigus nutarė 
įsigyti gaidų, o už likusius pi
nigus buvo padengtos pobūvio 
išlaidos. Jaunimas gražiai pra
leido vakarą. Besilinksminantį 
jaunimą aplankė choro globėjas 
kun. A Abračinskas, taip pat 
kun. Jonas Klimas ir kun. Ka
zys Mažutis. Svečius priiminė
jo pats choro vadovas kompoz. 
J. Kačinskas ir-choro atstovė— 
panelė Jociūtė. Reikia tik pasi
džiaugti, kad choristai yra uo
lūs. punktualiai ir ištvermingai 
lanko praktikas, o svarbiausia, 
kad seniau ir naujai atvykusie
ji taip labai gražiai sugyvena.

Pagerbė menininkus
ALT Bostono Skyrius ba

landžio 28 d., Liet. Piliečių sa
lėje buvo suruošęs banketą pa
gerbti menininkams, parengu
siems Vasario 16 minėjimui ke
turis Lietuvos istorinius pa
veikslus. Ypatinga padėka pa
reikšta: rašytojui autoriui Sta
siui Santvarai, tapytojui ir de
koratoriui Viktorui Andriu- 
šiui, komp. Jeronimui Kačins
kui, pp. Vasiliauskams ir viso 
darbo organizatoriui ir įkūny- 
tojui aktoriui Henrikui Kačins
kui ir visai jo dramos studijai. 
Kalba pasakė: Tarybos sky
riaus pirm. J. Kasmauskas, S. 
Mockus, pp. Namaksiai. adv. 
Lembertas, S. Kontautas, A. 
Matjoška, S. Santvaras, o ra
šytojas A. Gustaitis paskaitė 
keletą savo typingų eilėraščių. 
Programą vedė adv. Kazys Ka
linauskas. Banketo šeimininku 
buvo S. Jakutis, o šeimininkė 
— A. Kropienė.

Įstojo savanoriu
Viktoras Brandtneris įstojo 

savanoriu į Amerikos kariuo-

prieš kelias valandas grįžęs iš 
Kanados, kur koncertavo su 
Anna Kaskas, Algirdas Brazis, 
akompanuojant A. Kačanaus- 
kui, publikai davė turtingą dai
nų programą.

Didelis rengėjų nuopelnas, 
kad jie savo koncertui parinko 
jėgų, kurios tikrai publikai yra 
įdomios ir nenusibodusios. štai, 
jie savo svečiams dar pristato 
ir Feliciją Pupėnaitę - Vasi
liauskienę, sultingą ir simpatiš
ką Vilniaus operos mezzosopra- 
ną. Kažkodėl Felicija Pupėnai- 
tė - Vasiliauskienė ligi šiol ne
sirodė newyorkiečiams, nors 
ir senokai jau gyvena to di
džiojo miesto pašonėje. Jos dai
nos ir gražios ir gerai atliktos. 
Norėtųsi šią dainininkę išgirsti 
ir kituose mūsų kultūriniuose 
parengimuose.

Mūsų populiarieji meninin
kai, kaip A. Vasiliauskas, ant 
kurio pečių gulė visa vakaro 
rengimo našta, ir Violeta Tam- 
kiūtė-Pranckienė su savo an
sambliu šįkart irgi nebuvo į- 
prastiniai, o koncertui davė vi
sa, ką jie turėjo ir galėjo pa
ruošti geriausio.

Dainininkams akompanavęs 
Alg. Kačanauskas, kurį ligi šio
lei pažinojome kaip ansamblių 
vadovą, pasirodė visai geras 
dainininkų muzikinis palydo
vas.

Plačiu mastu pasirodė ir Mo
tiekaitienės vedamoji tautinių 
šokių grupė, kuri anksčiau te
dalyvaudavo tik nedideliuose 
mūsų parengimuose, savo šo
kius atlikdama pasigėrėtinai, 
nors galėjo būti ir dar labiau 
ekspresingesnė. Dramos akto
rius K. Vasiliauskas, kaip ir vi
suomet. savo programą atliko 
įdomiai. Visa tat programa, o 
dar jai pasibaigus ir A. Jeza- 
vito orkestrui grojant įvykę 
bendri šokiai, atidarė newvor- 
kiečių pavasario parengimų se
zoną, kuris žada būti gana įdo
mus. —sn—

Susiorganizavo Bostono 
mokytojai

Balandžio mėn. 21 d. Bosto
ne įvyko mokytojų pasitarimas, 
kuriame nutarta susiorganizuo
ti. Balandžio mėn. 28 d. įvyko 
antras susirinkimas, kuriame 
dar kartą buvo šis klausimas 
apsvarstytas. Visi buvo vienos 
nuomonės, kad reikia organi
zuotis .tik buvo įvairių nuomo
nių dėl organizacijos pobūdžio. 
Vieni siūlė nekurti naujos są
jungos, bet sudaryti prie Kul
tūros Rėmėjų Ratelio atskirą 
mokytojų sekciją, kiti pasisa
kė už autonominį, atskirą mo
kytojų ratelį. Daugumas buvo už 
atskirą vienetą. Išrinkta 3 as
menų valdyba. Ta proga buvo 
panagrinėti kai kurie konkre
tūs darbai, kaip pav. vasarinės 
lituanistinės mokyklos klausi
mas, vaikų laisvalaikio forma
vimas bei organizavimas, litu
anistinės mokyklos personalo 
klausimas ir t.t. Sudarytas taip 
pat Bostone gyvenančių trem
tinių mokytojų sąrašas, iš ku
ria matyti, kad Bostone yra a- 
pie 40 mokytojų. Nutarta taip 
pat užmegsti glaudesnius ryšius 
su seniau čia gyvenančiais mo
kytojais lietuviais.

L. R. K. Federacijos

Bostono skyriaus susirinki
mas įvyko bal. mėn. 29 d. pa
rapijos mokyklos patalpose. 
Buvo tartasi dėl socialinių en
ciklikų minėjimo programos ir 
dėl kitų ateities darbų. Federa
cija sukaktį minės kartu su 
LDS.

L.R.K.S.A. 94-ta kuopa
birželio 3 d. Romuvos Par

ke, Brockton, Mass., rengia iš
važiavimą - pikniką. Numato
ma linksma programa su įvai
riomis pramogomis: bus šokiai, 
dovanų paskirstymas, komiškas 
sportas, boksas statinėse, lenk
tynės, virvės traukimas ir kit.

Tą dieną autobusai kursuos 
nuo “Darbininko” atstovybės, 
366 W. Broadwav, So. Boston, 
Mass.; kelionė į ten ir atgal 
kainuos tik $1.25.

Įsisteigė Sporto Klubas
Š. m. balandžio 21 d. įvyko 

Bostono Liet. Sporto Klubo 
steigiamasis susirinkimas, ku
riame buvo įsteigtas sporto klu
bas ir išrinkta jo valdyba, į 
kurią įėjo Albinas Valkavičius, 
Algirdas Mitkus, Danutė Pap
lauskaitė ir Henrikas Gineitis. 
Revizijos komisijon išrinkta: 
Feliksas Kontautas ir Richar
das Lizdinis.

Klubas pradės greitai veikti 
ir turės krepšinio ir teniso sek
cijas. Taip pat bus steigiamos 
ir kitų sporto šakų sekcijos.

N. A. apskrt. liet, vyčių 
piknikas

įvyks sekmadienį, ggeužės 20 
d. Marianapolio kolegijos dar
že, Thompson, Conn. Bus įvairi 
programa, sportas, žaidimai ir 
šokiai. Gros B. Zinkaus orkes
tras. Visi: svečiai ir nariai kvie
čiami šiame gryname ore pa
vasariniam parengime daly
vauti. Pelnas skiriamas Maria
napolio kolegijos naudai.

Bilietas į ten ir atgal (round 
trip) su įėjimu į pikniką kai
nuoja tik $3.00. Autobusai iš
eis 11-tą vai. nuo “Darbininko” 
atstovybės, 366 W. Brochvav, 
So. Boston, Mass.

Tremtinių susirinkimas
Gegužės 12 d. 7^4 vai. vak. 

pobažnytinėj salėj šaukiamas 
LT bendruomenės susirinki
mas, kuriame bus svarstomi šie 
klausimai: 1. PL Bendruome
nės steigimas, 2. Birželio 14-15 
dienų minėjimas. 3. Naujųjų 
Metų sutikimo ir geradarių va
karienės apyskaitos. 4. Valdy
bos narių rinkimas ir kt. Atski
rų pakvietimų nebus. Susirinki
mas svarbus. Kviečiame visus 
dalyvauti. Valdyba

Tomy Gray, 3 metų, labai pa
tenkintas, kad su generoliška 
kepure gali atiduoti pagarbą 
buvusiam Tolimųjų Rytų val
dytojui, kurį matome paveiks
le. Vaikas, žinoma, yra mažų
jų parade, neseniai Nevv Yor

ke surengtam.

Solisto Liepos koncertas

su Jeronimo Kačinsko vado
vaujamu choru įvyks per Bos
tono darbininkų šventę Muni
cipal Buildingo salėje gegužės 
mėn. 13 d. Pradžia 3 vai. po 
piet.

Atitaisymas

Geradariams padėkoje, kuri 
buvo pareikšta balandžio 27 d. 
“Darbininke” Nr. 4 (31) per 
neapsižiūrėjimą įsibrovė šios 
klaidos: vietoje Lolais — turėjo 
būti Laliais: vietoj Jankauskais 
— turi būti Ivanauskais.

Po padėka praleistas Alb. 
Valkavičiaus parašas, būtent 
po padėka yra pasirašę: Alb. 
Valkavičius, J. Periužys ir J. P. 
Plikšniai.

Padėka
Šiuomi reiškiama nuoširdi 

padėka p. Marijai Valatkienei, 
“Darbininko” parengimo šei
mininkei, ir p. Mališauskienei, 
kurios paaukojo paminėtam pa
rengimui lietuvišką sūrį ir tor
tą. Taip pat dėkojama už pasi
darbavimą šiame parengime 
Stefanijai Overkienei, O. Pet- 
rušytei, M. Matūzaitei. Vincui 
Valatkai, Pranui Overkai, S. 
Vincui Stakučiui ir P. Valatke- 
vičiui.

Ant. Peldžius,
“Darbininko” Reikalų Vedėjas 

So. Bostone.

MARIJA KALBA PASAULIUI
Šiuo vardu plačiai išgarsėju

si knyga apie Marijos apsireiš
kimus Fatimoje jau baigiama 
surinkti ir greitai bus atspaus
ta. Ji turės 260 puslapių, gau
siai iliustruota ir stambaus raš
to, kad ir senesnio amžiaus 
žmonės galėtų lengvai paskai
tyti. Nors popieris ir spaudos 
darbas yra pabrangęs, bet kny
gos kaina bus tik 2 dol. Kas pa
aukos 5 ar daugiau dolerių, bus 
laikomas garbės leidėju. Tokių 
leidėjų jau nemažai susirado, 
prisiuntė aukų ir gražių linkėji
mų, kaip Monsg. Pr. M. Juras,

Tėvas T. Žiūraitis O.P., Dr. M. 
Vaitėnas. Motina M. Immacu- 
lata iš Baltimorės. D. J Jonuš- 
kevičius, M. Ramanauskas iš 
San Diego, Prof. St. Yla ir 
daug kitų. Kadangi knyga grei
tai bus atspausta, tai garbės 
leidėjų sąrašas bus užbaigtas i- 
ki gegužės 15 d. Užsakymus ir 
aukas prašome siųsti: Kun. M. 
Vembrė, 122 Canton -St., 
Stoughton, Mass. arba “Darbi
ninkas” (Fatimos knygai), 366 
W. Broadway. So. Boston 27, 
Mass.

JĖZAUS Nl KRYŽIUOTOJO

R E M E J Ų
3 d. So.

• Gegužinės pamaldos Bosto- menės aktyvųjį rezervą. Jis
ne esti kasdien 7,30 vai. vaka- priskirtas prie “military police” 
ro. dalies. Viktoras tik prieš kelis

• Trečioji kunigų studijų ir metus su savo mamyte atvyko 
susikaupimo diena ruošiama iš tremties. Buvo veiklus daly- 
pas Tėvus Marijonus Thompso- vis tautinių šokių grupės ir 
ne šių metų gegužės mėn. R d. Kačinsko dramos studijos

(June)

10 vai.

SESERŲ KONGREGACIJOS

SEIMAS
Bostono Šv. Petro lietuvių parapijos bažny-

iškilmingomis pamaldomis Šv. Petro bažnyčioje. Posė- 
naujoje salėje. Pradžia 2 vai. po pietų.

šaukiamas š. m. birželio
tinėje salėje.

Seimas pradedamas
džiai bus Lietuvių Piliečių klubo

Paskaitas skaitys Prof. kun. St. Yla ir Dr. A. Šidlauskaitė iš Kanados. Pranešimą 
apie Kongregaciją padarys Motina Ligorija.

Visus Rėmėjus ir Kongregacijos Bičių liūs maloniai prašome dalyvauti pamaldose 
ir posėdyje.

Kongregacijos Rėmėjų VALDYBA
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