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Marshallis prieš McArthura TRUMAIS \S APIE MacAK'IJIURO
PLANUS

K rausim, kai
nutrauks karą

Vashingtonas. — Baigus gen. 
MacArthuro apklausinėjimą. 
Senato komisijai diskutuoja
mais klausimais savo pažiūras 
išdėstė gynybos sekr. gen. G. 
Marshallis.

Dėl gen. MacAithuro atleidi
mo Marshalis pareiškė, jog vy
riausias Korėjos karo vadas 
tiek buvo nustojęs simpatijų 
JAV politinei Tolim. Rytų lini
jai, kad buvo abejotina, ar jis 
gali dar padaryti tinkamus tuo 
reikalu sprendimus. Be to, gy
nybos sekretorius pažymėjo, 
kad kovo mėn. MacArthuro pa
skelbtas pareiškimas, jog jis 
pasiruošęs kalbėtis su komunis
tų vadais dėl karo veiksmų nu
traukimo, kol kas sunaikinęs 
galimybę baigti Korėjoj karą. 
Tasai pareiškimas sutrukdęs 
paskelbti ruoštą Jungt. Tautų 
pareiškimą, kuriame buvo nu
matyti ginkluotam konfliktui 
baigti keliai ir būdai.

Kalbėdamas dėl MacArthu
ro siūlomos Tol. Rytų ir Korė
jos karo politikos, Marshallis 
pasisakė prieš ją. MacArthuro 
siūlomą Kinijos

Marshallio nuomone, tai ne
baigtų greitu laiku konflikto, 
kaip tikisi MacArthuras. Ko
munistinė Kinija turinti prie
monių priešintis. Be to, Sovie
tų įsikišimą tokiu atveju Mar
shallis laiko labai galimu. Prie
šingai MacArthurui. gynybos 
sekretorius tvirtina, jog Tolim. 
Rytuose Sovietai esą sutelkę 
stambias pajėgas ir galį įsikišti 
kiekvienu metu. O tai vestų 
jau j pasaulinį karą, kuris ne- 
besiribotų viena Azija, bet išsi
plėstų ir kitose pasaulio daly
se. Gi JAV užsienio politikos 
pagrindinis tikslas esąs išvengti 
naujo pasaulinio karo, kuris 
turėtų baisiausių pasekmių. Dėl 
to ir Korėjoj reikią vengti viso 
to. kas sudarytų sąlygas karui 
išsiplėsti. O MacArthuro siūlo
ma politika kaip tik tą pavojų 
labai padidintų

SOVIETAI REIKALAUJA JAPONIJOS
KLAUSIMU KONFERENCIJOS

Maskva. — Sovietai įteikė 
JAV notą, kurioje pasisako 
prieš paskirus dėl taikos sutar
ties su Japonija pasitarimus ir 
reikalauja, kad birželio arba 
liepos mėn. sutarties projektui 
paruošti būtų sušaukta JAV. 
Sovietų. Anglijos ir komunisti
nės Kinijos konferencija. Savo 
notoje Sovietai puola JAV, kad 
jos norinčio sudaryti visai nuo 
jų priklausomą Japonijos vy
riausybę ir prie Japonijos rei
kalų neprileisti Sovietų bei ko
munistinės Kinijos.

Nota kaip tik įteikta tuo mo
mentu, kada JAV stengiasi pa
ruošti tokį sutarties projektą, 
kuriam pritartų visi suintere
suoti kraštai, bet kartu yra pa- 
siryžusios taikos sutartį su Ja
ponija sudaryti, nors Sovietai 
ir komunistinė Kinija jai ir ne
pritartų. Ligi šiol tuo reikalu 
jau buvo tartasi su Australija, 
Filipinais bei N. Zelandija ir

Gindamas ligšiolinę JAV po
litiką ir atremdamas priekaištą, 
kad dabartinės kovos Korėjoje 
esą tik neprasmingas žmonių 
žudymas, Marshalis nurodė, jog 

Šen. K.cnard B. Russel net pirštu tardo gynybos sekreto
rių George C. Marshallą (kairėje), kuris pareiškė, kad So
vietų Rusija turi sukoncentravusi prie'Korėjos sienos daug 
lėktuvų, o Sachalino pusiasalyje laiko daug kariuomenės.

buvo ir lo mėnesių
Berlyno blokados metu bei dėl 
kovų su komunistiniais partiza
nais Graikijoje, bet ta taktika 
pasiteisinusi. Ji dabar taikoma 
ir Korėjoje. Marshallis tikisi, 
jog ji pasiteisins ir čia. nesuda
rydama to pavojaus, kurį suda
rytų MacArthuro siūloma tak
tika, ir pareikalaudama ma
žiau aukų, negu pareikalautų, 
karo veiksmus išplėtus už Ko
rėjos ribų.

Marshallis paneigė, .jog pre
zidentas nepriėmęs .jungtinio 
štabo viršininkų pasiūlyto ka
ro plano, kuriame iš dalies bu
vo pritariama MacArthuro siū
lomai taktikai, o taip pat ir 
tvirtinimą, kad JAV vyriausybė 
linkusi už taiką Korėjoj kalbė
tų su kinų komunistais dėl 
Formozos bei jų priėmimo į 
Jungt. Tautas. Tasai planas iš 

sutarties projektas įteiktas vi
siems suinteresuotiems kraš
tams, išskyrus komunistinę Ki
niją.

JAV SOVIETŲ PASIŪLYMĄ 
ATMETĖ

Washingtonas. — JAV So
vietų pasiūlymą, kad taikos su
tarties su Japonija reikalu būtų 
sušaukta JAV, Sovietų. Angli
jos ir komunistinės Kinijos kon
ferencija, griežtai atmetė. JAV 
vyriausybės atstovai pareiškia, 
kad savo nota Sovietai siekia 
tik sutrukdyti taikos sutarties 
su Japonija sudarymą. Jų tiks
lus jau gerai yra parodę visi 
ligšioliniai bandymai sudaryti 
taikos sutartis su Vokietija ir 
Austrija. Abiem atvejais dėl 
Sovietų užsispyrimo nieko pa
siekti nepavyko. Dėl to panašių 
bandymų JAV daugiau nebe
kartosiančios. 

dalies buvęs įvykdytas, o nuo 
kitos dalies jo vykdymo buvę 
atsisakyta, kai priešo veržima
sis sausio mėn. buvo sulaiky
tas. Prezidentas pritaręs ir

Korėjos ribų, bet 
tam pasipriešinę kiti sąjungi
ninkai.

Dėl nuomonės, kad MacAr
thuras buvo atleistas kitiems 
kraštams spaudžiant, Marshal
lis pažymėjo, kad sąjungininkai 
buvę tik susirūpinę MacArthu
ro laikysena, bet nesiėmę jokių 
žygių, kad jis būtų atleistas.

IRANE KOMUNISTAI KELIA GALVAS
Teheranas. — Komunistinė 

Tudeh partija min. pirm. Mus
sadegh įteikė reikalavimą, kad 
1. būtų legalizuota jų partija, 
kuri po nepavykusio atentato 
prieš šachą 1949 m. buvo užda
ryta, 2. išvaryta amerikiečių 
karinė misija, 3. pripažinta ko
munistinė Kinija, 4. atmesta 
kiekviena užsienio pagalba, 5. 
paleisti politiniai kaliniai, 6. at
šaukta naftos srityse karo pa
dėtis ir 7. suvalstybinti Bah-

Armijos transportinis laivas “General La Koy Eltinge” įplaukia Į Seattle uostą. I.ai- 
vu parplaukė 1,545 narių, kovojusių Korėjoje. Tai yra pirmieji, paryvkę atostogų. Juos 
pakeisti išvyko kiti. Keitimasis bus vykdomas ir toliau.

♦
MacArthuro politika sukeltų JAV mirtinį atominio 

bombardavimo pavojų

pat žymių, kad anapus geleži
nės uždangos didėjąs vidaus į- 
tempimas ir neramumai. Ge
riausi kariniai specialistai pri
taria dabar JAV vedamai poli
tikai. Bet kartu prezidentas 
paliko atviras duris ir MacAr
thuro siūlomoms priemonėms, 
pastebėdamas, kad jei priešas 
imtųsi veiksmų, kurie grėstų 
Jungt. Tautų pajėgų saugumui, 
JAV imtųsi taip pat atitinkamų 
priemonių. Geriausia betgi ap
sauga nuo atominių bombų e- 
sąs naujo karo išvengimas.

Prezidentas taip pat leido su
prasti, kad respublikonai Mac 
Arthurą remią daugiau parti
niais sumetimais. Dėl to prezi
dentas pažymėjo, jog šiuo atve
ju dalykas yra svarbesnis, ne
gu būsimų rinkimų pasekmės 
— tie dalykai galį nulemti žmo
nijos ateitį, tad vyriausybė ve
da politiką atsižvelgdama ne į 
partinius sumetimus, bet į gy
vybinius tautos reikalus.

VVashingtonas. — Civilinės 
gynybos konferencijoj pasaky
to j kalboj prez. Trumanas, 
nors neminėdamas gen. Mac 
Arthuro vardo, griežtai pasisa
kė prieš jo siūlomą politiką. Ta 
politika, anot prezidento, sukel
tų Amerikai mirtini atominio 
bombardavimo pavojų ir, gal 
būt, net visiškai sunaikintų ci
vilizaciją. Iš antros pusės pre
zidentas pareiškė nuomonę, 
kad laisvosios tauto- komuniz
mo ekspansiją Azijoj esą sulai
kiusios ir Kremliaus sąmokslui 
pavergti pasaulį * sumavusios 
stiprių smūgių. Esą jau taip

didelis žemės drebėji
mas SAN SALVADORE

San Salvadoras. — 90 mylių 
į rytus nuo sostinės'San Salva- 
dor esančiame 12.($00 gyvento
jų Jacuapa mieste nuo žemės 
drebėjimo žuvo 1.0 1 žmonių. 
Stipriai nuo žemės drebėjimo 

17AW gyventojų 

tikslus čia žuvusiųjų skaičius 
dar nežinomas. Ligi šiol iš griu
vėsių ištraukta 200 lavonų. 
Taip pat žemės drebėjimas pa
lietė Nueva Guadalupe. San
tjago de Maria, Usulaten ir Ca- 
serios vietoves. Likusieji gyvi 
apie 25.000 Jacuapa ir China- 
meca gyventojų iš jų pasitrau
kė, o griuvėsiai buvo padegti, 
kad nepradėtų plisti ligos.

rein salos naftos laukai, kur 
amerikiečių bendrovė į metus 
gamina apie 10.000.000 stati
nių naftos (sala yra Persų į- 

lankoj, anglų protektorate.)
Šiuo reikalavimus kelti ko

munistus paskatinę tai, kad 
Mussadegh esąs nuomonės, jog 
geriau komunistinę partiją le
galizuoti, negu stumti ją į po- 
gridinę veiklą. Vyriausybė į 
munistų reikalavimus dar neat
sakė.

<

Korėjos fronte
Tokio. — Jungt. Tautų dali- 

liniai, sulaikę raudonųjų ofen- 
syvą, vėl iš lėto žengia pirmyn. 
Iš žymesnių vietovių vėl buvo 
paimtas Chunchon, kuris yra 
didelis geležinkelių bei kitų ke
lių mazgas ir priešui turėjo di
delės reikšmės vykdant tieki
mus’ frontui.

Priešo užnugary pastebėtas 
skubus jėgų pergrupavimas, iš 
ko sprendžiama, kad naujoji o- 
fensyva gali prasidėti kėlėtos 
dienų laikotarpy.

Esamomis informacijomis, 
naująją ofensyvą priešas numa
to vykdyti su žymia aviacijos 
parama, todėl Jungt. Tautų ka
rinė vadovybė ėmėsi žygių tai 
sutrukdyti. 312 bombonešių ir 
kovos lėktuvų puolė Š. Korėjoje 
priešo aerodromus, kur jam 
padaryta žymių nuostolių, nors 
dėl liepsnų ir dūmų neįmano
ma buvo tiksliai .juos įvertinti.

Bolševikinių aristokratų pirki 
niai liko Nevv Yorko uosto 
krantinėje.

Nevv Yorkas. — Penkiolika 
Sovietų ambasados ir delegaci
jos prie Jungt. Tautų tarnau
tojų, prieš leisdamies atgal į 
tarybinį “rojų’’, pasistengė ap
sirūpinti “kapitalistinėmis” ge
rybėmis — prisipirko skalbimo 
mašinų, televizijos aparatų, 
šaldytuvų ir viską atsigabeno 
prie laivo, kuriuo ruošėsi iš
vykti. Bet Tarptautinės Krovė
jų Sąjungos 791 skyriaus kro
vėjai atsisakė bolševikams tas 
“buržuazines” gėrybes į laivą 
krauti. Bolševikai reikalavo, 
kad darbininkai būtų priversti 
jų pirkinius į laivą sukrauti, bet 
nieko nelaimėjo. Jiems buvo pa
skolinti tik ratukai, kuriais 
lengvesnį rankinį bagažą patys 
komunistiniai ponai į laivą nusi
gabeno, o sunkieji bagažai tu
rėjo likti krantinėj. Krovėjai 
pareiškė, jog “Russkies” baga
žus jie krausią tik tuomet, kai 
jie nutrauksią Korėjos karą.

Taip pat stipriai buvo puolami 
priešo tiekimo keliai ir kariuo
menės telkiniai.

KINIEČIŲ ARMIJOJ SIAUČIA
ŠILTINĖ

Geneva. — Pasaulinės svei
katos organizacijos (WHO) 
posėdžiuose pietinės Korėjos 
atstovas pareiškė, jog korėjie
čių tautai didelį pavojų sudaro 
komunistinėj kinų armijoj siau
čianti šiltinė. Jo pranešimu, šil
tine kas dieną miršta šimtai ko
munistų kareivių.

si(;*u>Tii$ ŽINIOS
• Gen. Eisenhovveris atvyko į Koelną, kur inspektavo Vo

kietijoj esančius okupacinius belgų kariuomenės dalinius.
• Buvusių karo belaisvių sąjunga vakariniuose Berlyno sek

toriuose surengė demonstracijas, kuriose buvo reikalaujama, kad 
Sovietai paleistų dar jų tebelaikomus vokiečių karo belaisvius. 
Esamomis žiniomis Sovietuose dar yra 250.000 vokiečių karo 
belaisvių ir apie 400.000 vokiečių moterų.

• Britų prekybos ministeris Shavvcross pareiškė, jog anglai 
pasiryžę svarbių karui medžiagų Kinijai pardavimą nutraukti, jei 
.Jungt. Tautos to pageidautų.

• Jungt. Tautoms tarpininkaujant, sustabdytos kovos tarp 
Svrijos ir Izraelio.

• Kariuomenės transporto laivu “Mon trose” iš Hong Kongo 
išplaukė 800 vyrų naujas anglų dalinys į Korėjos frontą.

• Kinų nacionalistų gynybos ministerija paskelbė, jog tik vie
no mėnesio būvy Kinijos Kvvangsi provincijoj komunistai nubau
dė mirtimi 50.000 asmenų.

• Panamos prezidentui A. Arias paleidus parlamentą, atme
tus 1946 m. priimtą konstituciją ir užsimojus diktatoriškai val
dyti, krašte prasidėjo sukilimas. Sostinėje ir kitose vietovėse 
vyksta demonstracijos ir susirėmimai.

• Sovietai paskelbė 30 milijardų rublių vidaus paskolą. Ji 
būsianti sunaudota prie Kuibyševo ir Stalingrado Volgos jėgai
nėms statyti ir Turkmenistane, pietinėj Ukrainoj bei Krime ka
nalams kasti. Paskolos lakštų pirkėjai nuošimčių negaus, bet bus 
padaryta loterija, kurioj, pirkęs už 100 rublių paskolos lakštą, 
galės laimėti ligi 25.000 rublių.

• Census Bureau paskelbė, kad balandžio mėn. bedarbių 
skaičius sumažėjo 403.000 ir šiuo metu jų yra 1.744.000—ma
žiausias skaičius nuo 1948 m. spalių mėn. Dirbančių skaičius 
JAV šiuo metu siekia 60.044.000.

Panamos prez. Arias, kurio už
simojimas įvesti diktatūrą, su
kėlė krašte didelį įtempimą ir 
net maištus.

ACHESONAS | PARYŽIAUS 
KONFERENCIJĄ ŽIŪRI PE- 

SLMISTIŠKAI
Washingtonas. — Valst. De- 

partmento sekr. Achesonas pa
reiškė, jog Paryžiaus konfe en 
ei jo j JAV padarė visas galimas 
nuolaidas, kad tik galėtų įvyk
ti užs. reik, ministerių konfe
rencija, ir leido suprasti, kad 
greičiausia iš tų pastangų nie
ko neišeisią, nes Sovietai būti
nai reikaiauja, kad būtu nutar
ta sustabdyti ginklavimąsi, vi
sai neatsižvelgiant į tai, kiek 
jie patys jau yra apginklavę sa
vo satelitus. Vakarai gi yra 
nuomonės, kad apsiginklavimo 
lygis turi pagrindinės svarbos, 
ir jie negali sutikti sustabdyti 
savo ginklavimąsi, kai Sovietai 
ir jų satelitai, palyginamai su 
Vakarais, yra daug daugiau ap
siginklavę.

JAV atstovas Paryžiaus kon
ferencijoje Jessup taip pat po
sėdy pareiškė, jog'Vakarai nie
kad nesutiks nusiginkluoti, kol 
Sovietai turi visišką laisvę di
dinti savo karinį pajėgumą, 
ginkluodami savo satelitus.
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Dr. Kazys Sruoga - Vertikas

Inžinerijos kuopos kariai sprogdina minas, kad jos netektų 
priešui, kuris staigiai puldamas sukliudė jas pasiimti.

DIKTATŪROS ŠEŠĖLIAI AMERIKOJE
• ROOSEVELTAS MĖGINO DEMOKRATINU BŪDU
• MacARTHl RAS AUKŠTYN
• TRl MANO ŠAKNYS
• BOLŠEVIKAI TYKOJA
• ŽMONES IR KONSTITUCIJA SAKO “NO”

Cicero, Illinois. — Diktatūra Amerikoje — dalykas yra ypa
tingai nepopuliarus. Tai beveik pasikoliojimo žodis, primenąs Hit
lerį, Mussolinj ir Staliną. Bet tas žodis dažnokai pasigirsta—tai 
šen tai ten. Išsprūsta ir iš žymesnių politikų lūpų. Respublikonai 
mėgsta pakaltinti dabartinį prezidentą Trumaną, kad jis kabina
si į diktatoriaus vežimą. Prikiša jam, kad pasipriešino bolševikų 
agresijai Korėjoje be Kongreso žinios ir kad nori siuntinėti ka
riuomene ten, kur jis matys reikalinga — taip pat be Kongreso 
nutarimo.

Pastaruoju laiku gan daug susijaudinimo kelia MacArthuro 
napoleoniškas grįžimas į Ameriką ir tie milijonai žmonių, kurie, 
bent išoriniai, lenkasi prieš penkių žvaigždžių generolą. Ar nebus 
jis prezidentas ir... gal diktatorius? Trumano kaip ir nebesigirdi, 
nebesimato. Net apie Eisenhovverį mažiau bekalbama.

O vis dėlto entuziazmas, pagarbos reiškimas ir masių 
džiaugsmas Amerikoje realių dalykų nelemia. Atsiminkime pas
kutinius prezidento rinkimus. Trumanas buvo, sakytume, visai 
"nurašytas”. O Išrinko. Trumanas laikėsi ir tebesilaiko tuo, kad 
vengia karo. Ar jis teisingai elgiasi ar ne, tuo būdu atitolina ar 
priartina pasaulinį karą — kitas klausimas. Bet jo nuolatiniai pa
reiškimai, kad jis vengia karo, randa stiprų atgarsį tautoje, kuri 
niekada nenorėjo ir dabar nenori kariauti. Gi MacArthuras ma
sėms rodosi karo partijos galva. Nors jis taip pat nori greičiau 
užbaigti jau esamą karą. Tik kitu būdu: sumušdamas priešą, ku
ris kitos kalbos nebesupranta. Tai ir sunku dabar spėti, kuris iš 
jų, Trumanas ar MacArthuras, daugiau balsų laimėtų, jei atsi
rastų tam reikalas.

Rooseveltas, buvusis Amerikos prezidentas, taip pat labai 
garbinamas. Jis net keturis kartus buvo išrinktas prezidentu. Iki 
Roosevelto buvo tokia nerašyta tradicija, kad prezidentas renka
mas tik du kartus. Visi prezidentai to ir laikėsi. Rooseveltas buvo 
padaręs kitaip. Net keturis kartus. Iki pat mirties. Ir va, 
šiemet įsigalioja Amerikos konstitucijos pakeitimas, kuris drau
džia prezidentui būti Baltuose Rūmuose daugiau kaip du kar
tus. Išvados aiškios. Amerikos žmonės nemėgsta kad ir legalių 
diktatorių. O gi Rooseveltui primetama, kad apie Jaltos nutari
mus tauta sužinojo tik metams praslinkus. Kongresas tos sutar
ties ir iki šio laiko nėra dar ratifikavęs... Ir neratifikuos — nebe 
tas laikas dabar.

Bolševikinė diktatūra — reikalas visai kitas. Jiems nei teisė 
nei konstitucija nerūpi. Jų programa — proletariato diktatūra— 
diktuojama iš Politbiuro. Bolševikų diktatūra prilygsta sovie
tiškai okupacijai. Tai klausimas aiškus. Apie jį nebėra ko ir 
kalbėti.

Amerikoje ir legaliai vienos partijos diktatūrai — kelias 
stipriai užbarikaduotas. Turi praeiti mažiausia šeši metai, kad 
rinkių keliu galėtų įsiviešpataut kuri nors viena partija. 0 gi 
Atstovų Rūmai turi vėl teisę apkaltinti (“impeach”) ir Senatas 
pašalinti aukštus civilinius valdininkus ir net patį prezidentą.

Taigi Amerikoje nuo populiarumo iki diktatoriaus kėdės la
bai tolimas kelias. Kitas klausimas, diktatūra per jėgą. Bet prieš 
jėgą yra kita jėga, paremta teise.

“MOTERŲ VIENYBE”
nuoširdžiai kviečia jumis į savo metinį

PAVASARINI BALIŲ
ŠOKIAI IR MUZIKALfi PROGRAMA

Šeštadienį, Gegužes 19, 1951,*
8 vaL vakare

HOTEL GEORGE WASHINGTON
23 Lexington Avė., kamp. 23rd St. New York City

Pelnas skiriamas labdaros reikalams. (8)

ŠVEDIJOS RŪPESČIAI
(Rašo K. RAUKLAIKIS, mūsų bendradarbis Švedijoje)

ĮVAIRIOS
KARALIAUČIUJE STALINO 

BULVARAS

Didelis Maskvos iliustruotas 
laikraštis paskelbė projektą, 
kaip būsiąs atstatytas Kara
liaučius, rusų pavadintas Kali
ningradu. Projekte numatyta 
maždaug 2 km. ilgio Stalingra
do bulvaras, kur bus sutelkti 
moderniškiausi butai, kinai, te
atrai, parkai. Iš buvusių 650,- 
000 Karaliaučiaus gyventojų 
dabar bėra likę tik 3,000. Kurie 
buvo likę nuo karo, daugumoje 
mirė badu arba "iškeliavo” į 
Sibirą.

NUBAUDĖ DAILY WORKER 
DIREKTORIŲ

VVashingtonas. — Teisėjas B. 
Matthews nubaudė už Kongre
so paniekinimą Daily Worker 
vyriausi direktorių Philip 
Bart. Kaltinamasis Kongreso 
priešamerikinei veiklai tirti

DIDELIS KONCERTAS
ŠIŲ METŲ GEGUŽES 27 D. 5 vai. po pietų

Žurnalo “ATEITIES** koncertas
APREIŠKIMO PARAPIJOS DIDŽIOJOJE SALEJE

Programoje dalyvaus: VINCE JONUŠKAITE, V. ŽUKAUSKAS. pianistė 
KEPALAITE, Harmonijos ansamblis, tautiniu šokių grupė ir rašytojų savos 
kūrybos skaitymas.

Po koncerto šokiai, kuriems gros muz. KAČANAUSKO vadovaujamas 
orkestras. . <12>

L D S S E I M A S
Š. m. birželio 3 ir 4 d. (sekmadienį ir pirmadienį) šv. Juo

zapo lietuvių parapijoje, VVaterbury. Conn., šaukiamas Ameri
kos Lietuvių Katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos (LDS) 
metinis seimas. Seimas bus pradėtas iškilmingomis šv. Mišiomls 
11 vai. rytą. Po pamaldų bus bendri pusryčiai atstovams-ėms 
Apie 1:30 vai. po pietų bus posėdžiai parapijos salėje. 6 vai. va
karienė ir šokiai. Vakarienės metu bus graži meninė progra
ma.

Kiekviena LDS kuopa siunčia vieną atstovą, jei nėra dau
giau dešimties narių, arba po vieną atstovą nuo kiekvienos de
šimties narių, jei yra daugiau; likutį virš dešimties narių laikyti 
pilna dešimtimi. Apskritys siunča po du atstovus. Atstovų jga- 
lojimus turi pasirašyti kuopų bei apskričių valdybos (dvasios 
vadas, pirmininkas ir sekretorius). Taip pat prašome iš anksto 
parengti ir prisiųsti savo sumanymus, pasiūlymus ir pageidavi
mus.

LDS Centro Valdyba:
Pirmininkas Prel. Pr. M. Juras 

k . Sekretorius Antanas F. Kneižjs.

komisijai neatsakė į aštuonis 
jam tos komisijos pastatytus 
klausimus. Ligi bausmės pa
skelbimo Bart už užstatą palik
tas laisvas.

PADIDĖJO JAV VALDININ
KŲ SKAIČIUS

VVashington. — Civilinės tar
nybos komisija balandžio 29 d. 
pranešė, .jog federalinių valdi
ninkų skaičius dabar yra 2,- 
362.100. Tai yra padidėjęs nuo 
kovo 1 d. 53,500 tarnautojais 

ryšium su sezoniniais darbais, 
kariškais ir kainų kontrolės 
tarnyba.

"AMERIKOS BALSAS” GIR 
DIMAS TOLU

Lietuvių laikraščiai gauna 
žinių, kad tolimiausiose pasau
lio vietose, net Australijoje, ge
rai girdima "Amerikos Balso” 
lietuviškoji programa. Tuo bū

du pasidaro ryšys tarp visų pa
saulio lietuvių. Lietuvai skiira- 
ma programa Lietuvoje girdi
ma 7 v. vakaro, o Vokietijoje 
5 vai. v., o kai kur reikia keltis 
2 vai. naktį, kad galima būtų 
išgirsti "Amerikos Balsą”.

LIETUVIŠKA SPAUDA 
LEGIJONIERIAMS

Philadelphijoje vienas lietu
vis gavo iš buvusio legijonie- 
riaus Indijoje iaišką, kuriame 
prašo lietuviškos spaudos. Jis 
rašo: “Kaip ir anksčiau, iš In
dijos, taip ir šiandien kreipiuo
si vėl su prašymu. Jei turite ko
kį atliekamą laikraštį, pasiųs
kite man. Būsiu jums be galo 
dėkingas. Jūsų pasiųsta spauda 
atneš man daug džiaugsmo. 
Laikraščius be galo branginu. 
Perskaitęs supakuoju ir siunčiu 
buvusiems mano ginklo drau
gams. lietuviams legijonieriams 
Indokinijoje, Afrikoje ir Pran
cūzijoje. Ten yra daug vyrų, 
kuriems niekas nepasiunčia nei 
jokio laikraščio.” Kam būtų

ŽINIOS
paranku, tegu pasiunčia tam 
buvusiam legionieriui padorios 
lietuviškos spaudos adresu: 
Radavitschius Stasys, (14), 
Reutlingen, Gartenstr. 14, Ger
many. Pointbrizietė

— JAV gynybos departa
mentas paskelbė, kad per lie
pos, rugpiūčio ir rugsėjo mėne
sius bus mobilizuota 1,202 gy
dytojai, nes savanorių skaičius 
nepakankamas.

— Sovietų žinių agentūra 
pranešė, kad Rytų Vokietijos 
min. pirm. O. Grotewohl parei
gas eina jo pavaduotojas W. 
Ulbricht. Grotewohl • išvykęs 
“poilsiui” į Sovietų Sąjungą.

— Anglų maitinimo ministe
rija pranešė, kad nuo gegužės 
20 d. padidinama gyventojams 
mėsos davinys. Vietoj ligšioli
nių trijų uncijų lašinių į savai
tę, bus duodama keturios.

Tai naujas Ford Victoria
Tai puikus, patogus ir atidaromas seda- 
danas. gražiai įrengtas iš vidaus ir lauko! 
Jis turi taip pat naujus, automatiškus
vairavimo prietaisus... Dvigubi King-Size 
stabdžiai... Fordomatic vairuoklė!

•Optional mokama ekstra.

Tai V-8 jodomas namas
Kas pabando Fordo V-8 jėga, nenori pa
tikėti. kad jis toks taupus. Automatiškas 
prietaisas išsunkia paskutinį' degalo laša 
ir sunaudoja kiekvieną jėgos unciją.

m I95.HS
oi -

k I -•įt & L*

Išbandykite pas
Fordo įgaliotinius

Neaiški pokarinė pasaulio 
nuotaika ir Švedijos pasirinktas 
kelias daug rūpesčių kelia pa
čiai švedų vyriausybei. Ypač* 
apsunkinti yra dabar krašto fi
nansai. Dėl neišmintingos fi
nansinės politikos karui tuoj 
‘pasibaigus”, Švedijos taip kie
ta krona staiga visai suminkš
tėjo, o dėl to vis graso inflia
cijos šmėkla. Prekių kainos ky
la kasdien, o eiliniam žemesnių 
kategorijų piliečiui atrodo, kad 
jos kyla du kartu per dieną. 
Kainoms kylant, nerimsta ir 
darbninkai bei tarnautojai. 
Paskutiniu laiku nėra to mėne
sio, kada nestreikuotų kuri 
nors profesinė grupė, reikalau
dama pakelti atlyginimą, ir tie 
jų reikalavimai patenkinami, 
žinoma, prekių kainų kilimo 
sąskaitom Tik užavkar, t. y. 
balandžio 21 d. pasibaigė tris 
savaites trukęs tramvajų tar
nautojų streikas Goeteborge, 
Malmoe ir Norrkoepinge. Šiuo 
momentu streikuoja Sttockhol- 
mo ir kitų didesnių miestų na
mų sargai, o sargams strei
kuojant, butai lieka nekūrenti, 
nėra šilto vandens, laiptai ne
valyti, o tas gana nervingai 
veikia švariai ir šiltai gyventi 
įpratusį švedą, tuo labiau, kad 
nė pačiam nuomininkui nevalia 
namų kūrenti — toks skaito
mas streiko laužytoju, užtat la
bai suprantama, kad vidurkio 
Svenssonas, sutikęs savo bend
rą, nepagaili aštrių žodžių bei 
piktos replikos vyriausybei. 
Gresia ir nauji mokesčiai. Greit 
visi butai bus apdėti specialiu 
elektros mokesčiu, o mokesčiai 
už automobilius bus padvigu
binti. Automobilių savininkai 
neseniai buvo suruošę protesto 
demonstraciją — vieną sek
madienį tūkstantinė automobi-

—- - ■  

lių virtinė važiavo per miestą 
su visokiai plakatais, bei devi
zais. Didelėmis raidėmis galė
jai skaityti: "Leiskit mums ra
miai važiuoti, o vyriausybė te
gul eina” (atseit, tegu pasi
traukia iš savo taburečių).

Bet tai tik vidaus “smulkūs” 
dalykėliai. Su gana sunkiomis 
problemomis grumiasi ir švedų 
karinės vadovybės galvos. Jau 
anksčiau "Amerikos” skiltyse 
minėjau, kad JAV nutraukė 
užsakytų radarų siuntimą į 
Švediją. Šis JAV žygis buvo 
staigmena daug kam Švedijoje, 
nes čia vyrauja nuomonė, kad 
Švedija, nors ir laikosi griežto 
neutralumo — o tas aišku kiek
vienam — bet ji mano, kad tiek 
taikos, tiek karo atveju ji gaus 
paramos iš Atlanto pakto pa
ties branduolio — JAV. Bet vi
sa tai, anot žurnalo “Ny mili- 
tar tidsknft”, kurs savo pas
kutiniame nmery kaip ir užsi
mena apie to radarų sulaikymo 
pasėkas, verčia rimtai susimąs
tyti. Laikraštis sumini, kad iš
skyrus žinovus, labai nedaug 
kas žino, kokios aipimties yra 
tie užpirkimai Vakarų valsty
bėse ir kokią didelę reikšmę tie 
užpirkimai turi. Pradarai čia už
ima specialią vietą, nes jie rei
kalingi ir lygiai vertingi tiek 
civilei apsaugai, tiek visoms 
trims ginklų rūšims — armijai, 
karo laivynui ir karo aviaci
jai. Bet Vakaruose buvo per
kami, tarp kitko, ir lėktuvai, 
techninė medžiaga laivynui. į- 
vairūs įrankiai, o taip pat ir 
karo reikalams specialiai su
konstruoti automobiliai, švedai 
turi nemažą ir savą karo pra
monę, bet ji. kaip laikraštis pa
brėžia. yra labai ribotos apim
ties. o be to švedai jaučia ir di
delį labai svarbių žaliavų trū

kumą. "Labai žmogiška, kad 
tie sunkumai tęsis ir didės, nie
kas dar negali apžvelgti, ko
kios bus to pasėkos mums. Jau 
vien radarų gamyba, vietoj kad 
juos iprktume iš JAV, reiškia 
sunkiai išsprendžiamas techni
nes problemas bei žymų finan- 
si apsunkinimą. Kvalifikuotai 
paruoštų inžinierių bei techni
kų kadras, braižiniai, šablonai, 
mašinos yra pirmieji būtinu
mai tai gamybai, o viso to yra 
tik labai ribotas skaičius. Su 
tokiomis pat problemomis rei
kia skaitytis ir kitose srityse,” 
tęsia “Ny militar tidskrift.” 
krift”.

Šiuo metu pasaulyje grumia
masi su strategiškai reikšminga 
žaliavų problema. Ir čia Švedija 
atsiduria nuošaly. Paminėti te
reikia tik naftą ir gumą. “Dėl 
ekonominės priežasties mūsų 
strateginių žaliavų rezervai la
bai riboti. Dabar nebeužtenka, 
kaip kad per abu pirmuosius 
didžiuosius karus, prastumti tik 
karo pradžios fazę, o paskui pa
sitikėti importu iš Vakarų. Ir 
geriausiu atveju, t. y. tada, ka
da Vakarai ateis mums į pagal
bą, ilgoką laiką turėsime patys 
išsilaikyti, kadangi nuo pat 
pradžios neišėjome kaip partne
ris į tą didžiulį Vakarų tau
toms skirtą padalinimo ir išlai
kymo planą. Bet jeigu ir šis 
planas bus pakeistas mūsų nau
dai ir karo laimė bus mums pa
lanki, mes turėsime grumtis su 
sunkiomis ir gana įtemptomis 
technikinėmis problemomis, kol 
toji pagalba mus pasieks”, bai
gia karinis žurnalas.

— Rytinėj Vokietijos zonoj 
suimtas paštų ministerijos 
spaudos skyriaus viršininkas 
G. Richard L
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LEONAS IR MARKSAS
Abu šie vardai gerai žinomi, nes abu yra tarę savo žodį dar

bininkams: vienas enciklika, antras manifestu. Karolio Markso 
manifestui prieš 4 metus suėjo lygiai šimtmetis. Popiežiaus Leono 
XIII enciklikai “Rerum novarum” šiemet sukanka šešios dešim
tys metų. Abu šiuos raštus skiria maždaug vienos kartos amžius, 
bet jie kalba to paties amžiaus opiais klausimais. Karolio Mark
so atsišaukimas iššaukė popiežiaus Leono pasisakymų. Ir vienas 
ir antras-dėl to yra vadinami darbininkų tėvais: Marksas ko
munistų, Leonas—krikščionių.

Komunistiškas manifestas ir krikščioniška enciklika svarsto 
tuos pačius socialinius rūpesčius, kurie vis labiau gilino griovį 
tarp kapitalo ir darbo. Marksas panoro jį užlyginti klasių kova 
ir neapykanta, Leonas — jų sutaikymu. Pirmasis iš jų stojo ant 
grynai medžiaginio pagrindo, antrasis — ant dvasinio. Marksui 
atrodė, kad reikia iš pagrindų griauti senąjį pasaulį, kaip kokį 
apipuvusį namą, ir statydinti visiškai naują; kitaip įsiveisusio 
pikto pašalinti negalima. Leonui buvo aišku, kad piktas glūdi 
ne namo pamatuose ar jo sienose, bet viduje — dvasioje žmogaus, 
kuris juose gyvena ir su technikos pagalba dar patogiau kuria
si, kai kitas skursta.

Neperkeitus žmogaus dvasios, nieku nepasikeis ir skriaudi 
socialinė santvarka. Neapykanta ir kerštu ji gali būti apversta 
tik kitu galu: prispaustasis taps tokiu pat engėju, nuo kurio jis 
pats kentė. Tai ir atsitiko Sovietų Rusijoje. Nuversta baltoji bur
žuazija pakito raudonąja, ir dar piktesnės, neapykantoje ir ne
tikėjime brandintos dvasios, žmogaus gi dvasia kitaip nepakei
čiama. kaip tiktai tikėjimu. Leonas tai aiškiai pabrėžė, Marksas 
griežtai atmetė. Leonui tikėjimas yra žmonijos išganymas, o 
žmogus — Dievo vaikas. Marksui religija yra liaudies opiumas, 
o žmonės—tik šios žemės gyviai.

Čia išsiskiria dvi pažiūros, kurios j dvi dalis skrodžia ir visą 
žmoniją. Viena iš jų nori žemę paversti rojumi, o antroji siekia 
tiktai pravesti pro žemę kelią į rojų. Pirmoji doktrina yra ta pa
ti, kuri gundė akmenis paversti duona, kad žmogus žemėje įsi
gyventų ir viską pamirštų. Antroji primena, kad ne viena duona 
žmogus yra gyvas, nes žemėje jis turi tik laikinai pragyventi. 
Žemės gyvenimas visą laiką ir siūbuoja tarp tų dviejų priešin
gumų, o bekintą laikai išveda į priekį vis naujus jų reiškėjus. 
Naujieji amžiai su savo socialiniais rūpesčais iškėlė Leoną ir 
Marksą, kaip atstovus dviejų priešingų pasaulėžiūrių: kristinės ir 
antikristinės. Laisvė yra žmogui rinktis vieną arba antrą, bet 
nevalia pamiršti, kad paskutinis žodis priklauso ne žmogui.

Leonas kalbėjo kaip žmogus, bet rėmėsi ne žmogaus auto
ritetu. Jis naujiems laikams ir opiems socialiniams santykiams 
priminė ir pritaikė Kristaus mokslą. Enciklikoje “Rerum nova
rum” jis raginte ragino valstybes, tautas ir paskirus žmones taip 
tvarkytis ir gyventi, kad kiekvienam užtektų darbo ir duonos. 
Žemė su savo gėrybėmis yra duota visiems: joje niekam neturėtų 
stigti \41gio ir pastogės, jei žmonėms nepristigtų teisingumo ir 
artimo meilės. Deja, žmonės dažnai yra linkę net svetima skriau
da savo išteklius didinti, o kitam nieko nepalikti. Ir juo daugiau 
išranda techniškų priemonių žemės gėrybėms didinti, juo dides
nis atsiranda plyšys tarp sočių ir alkanų. Leonas XIII pabrėžia, 
kad to neturėtų būti, bet neteisių priemonių griebtis nepataria.

Marksas savo sekėjus pastūmėjo neteisiu keliu: grobk, ką 
kiti prisigrobė. JLs paneigia nuosavybės ir svetimo turto teisę. 
Leonas reikalauja ją gerbti, bet taip pat širdies ir teisingumo tu
rėti : duok, ko kitam trūksta, ir būtinai atiduok, kas jam priklau
so. O kiekvienam priklauso teisė į darbą ir nuosavybę, kad jis 
galėtų savo gyvybę išlaikyti, kitų neskriausdamas nei pats ne- 
skriaudžamas. Tai vadinama socialiniu teisingumu. Socialine 
vadinama ir ta Leono XIII enciklika, “Rerum novarum”, pa
skelbta 1891 m. gegužės 15 d. Popiežius Pijus XI prieš dvidešim
tį metų yra ją dar kartą priminęs ir pabrėžęs panašia enciklika 
“Quadragesimo anno.” Ji buvo išleista 1931 metais, taip pat ge
gužės 15 dieną, “Rerum novarum” enciklikos sukakčiai priminti 
ir žmones paskatinti jos daugiau laikytis.

Skatinti nebūtų buvę reikalo, nebent pasidžiaugti, jei 
Leono balso būtų daugiau paklausyta. Bet žmogus vis lieka žmo
gumi. Jis greičiau išgirsta žodžius, kurie pasiūlo už akį lupti akį ir 
už vieną dantį rauti kelis. Marksas tuo dėsniu nusuko ir daug 
sekėjų susirado. Dabar pats gyvenimas moko, kad vienu tik kū
ju ir plaktuku naujo, geresnio gyvenimo nenukalsi: reikia dar ir 
kryžiaus — meilės ir aukos. Kas nuo to nesigręžta, kryžiuojamas 
ant apversto gyvenimo griuvėsių. Leonas XIII, laiku priminda
mas Kristaus tiesas, norėjo pasaulį nuo to apsaugoti. Savo en
ciklika jis nurodė žmonėms tikrą kelią, kuriuo vis dėlto daugu
mas nuėjo. Ir tai teikia vilties ateičiai.

Gražiausias vardas

Nei viena pasaulio tauta ne
turi tiek daug ir taip gražių, 
nuoširdžių bei spalvingų moti
nos vardų, kaip lietuviai. Žino
mas vokiečių mokslininkas 
prof. Jungferis, ilgai tyrinėjęs 
lietuvių kalbą, stačiai sužavėtas 
jos turtingumu, lankstumu, ne
paprastu grožiu bei švelnumu. 
Jis sako, kad lietuviai turi virš 
šimto maloniausių kreipinių į 
savo motiną. Pamėginau tai 
kiek patikrinti ir bematant jų 
prisirašiau virš penkiasdešimt: 
motina, motinutė, motinytė, 
motinėlė, motulė, motutė, mo
tutei, močiutė, močiulė, mo- 
čiutėlė, močiužėlė, mama, ma
mužė, mamužėlė, mamutė, ma
mytė, mamulė, mamulytė....

širdyse užgimęs

Tie jautriausi motinos vardai 
kilo ne bet kuriais medžiaginiais 
sumetimais, ne iš savinaudos ar 
prievartos, o iš gilaus dvasinio 
prado, kuris vyrauja lietuvio 
būde, sudarydamas pagrindinį 
jo bruožą. Lietuvis iš prigim

MOTULE VERPIA

ties yra jautrios sielos ir kilnios 
širdies žmogus. Jis jaučia ne
apsakomai didelę pagarbą ir 
meilę savo motinai.

Giesmėm apdainuotas

Seniausios mūsų liaudies dai
nos yra geriausias liudininkas 
lietuvio širdies savo motinai. 
Visas jo gyvenimas tampriai su

Atrodo, kad dabar bus leng
viausia suprasti tą trijų dalių 
paveikslą, kurį nežinomo dai
lininko teptukas įamžino toje 
ramioje nedidelio miestelio baž
nyčioje. Pradžioje jis vaizduoja 
Mariją, kai ji, skausmo palauž
ta, savo sūnaus mokytinio Jo
no vedama, grįžta nuo debesi
mis apsiniaukusio Golgotos kal
no. Prie jos prieina moteriškė, 
o Jonas, atrodo. Dievo Moti
nai ir taria: “Skausmas dėl sū
naus šiai moteriai atėmė žadą. 
Ji negali kalbėti; bet savo šir
dies gilumoje ji yra pasirengu
si Tau padėti Tavo varguose ir 
rūpesčiuose. Priimk ją į savo 
Nukryžiuotojo Sūnaus barnus, 
kurie yra buvę visų benamių ir 
nelaimingųjų namai”.

Marija pažvelgia į tylinčiąją 
moterį ir sutikimo ženklan 
linkteri galvą.

Ir taip turėjo praeiti daug 
savaičių. Svetimoji moteriškė 
padėjo Marijai tvarkytis apie 
namus, o kai sutemdavo ir su
žibėdavo žvaigždės danguje, 
juodvi, užbaigusios savo dienos 
darbus, paskęsdavo maldoje. 
Metai išbaltino jų plaukus ir 
išrėžė gyvenimo vagas ant jų

KAN. F. KAPOČIl S

ja surištas, pradedant kūdikys
tės lopšiu, kur “močiutė užlin
gavo”, “ant baltų rankelių už
augino”, ir baigiant visomis 
svarbiausiomis jo gyvenimo va
landomis ir įvykiais. Močiutė— 
sengalvėlė rauda jį išleisdama į 
karužę, ji viena tik prisimena 
jį, pakliuvusį svetimom šalelėn 
ar nelaimėn. Kai suspaudžia 
lietuviui širdį vargas ar liūde
sys, jis pirmiausiai prisimena 
savo motiną: “užgirdau —gir
dėjau girioj balselį, mislinau- 
dūmojau, motulė šaukia.” Di
džiausio skausmo ištiktas lietu
vis šaukia iš šaltųjų kapelių 
savo gerąją motinėlę...

Motina—religingumo šaltinis

Motinystė yra Šventosios 
Dvasios kūrinys. Užtat religijos 
priešai pirmoje vietoje stengia
si suprofanuoti ir sugriauti mo
tinystės šventumą. Kad vaikai 
nepažintų savo motinos, jie ati
ma juos iš motinų ir augina 
valdiškose įstaigose.

Kol lietuvė moteris buvo ap
supta motinystės aureole, ji 
gimdė šventąsias vaidilutes,— 
amžinos ugnies kurstytojas. O 
jos sūnūs buvo didvyriai, tos 
šventos tėvynės ugnies gynėjai. 
Dar būdami pagonys, lietuviai 
uoliai vykdė 10 Dievo įsakymų, 
gerbdami savo tėvą ir savo 
motiną.

Motinos
veido. Marija, manydama neil
gai gyvensianti, sykį savo pa
dėjėjai sako: “Mano Sūnus darė 
stebuklus, aplankydamas visą 
kraštą, pradedant Kanaanu ir 
Kafa maumu. Ligi ateis tas lai
kas, kai aš, atsiskirus su šiuo 
pasauliu, kad galėčiau vėl su 
Juo susitikti, aplankykime tas 
vietas, kurios ramybei buvo pa
smerktos, kai Jis jas naliesda- 
vo, ir atgydavo, kai Jis pa
šaukdavo iš karstų.”

Sutikimo ženklan moteriškė 
linkterėjo. Tada juodvi susirišo 
į ryšuliukus savo reikalingiau
sius daiktus ir leidosi velionėn. 
Juodvi atvyko kaip tik tuo lai
ku, kai buvo prasidėję pavasa
rio lietūs ir Genezareto ežeras 
buvo smarkiai patvinęs ir ap
sėmęs miesto gatves.

Ir štai, paveiksle mes mato
me laivelį, kuriuo juodvi nori 
perplaukti ežerą ir uatekti į 
Kafamaumą. Bet iš va karų pu
sės, atrodo, kyla audra, ir be
viltiškai yrėjas stengiasi atsi
remti vėjui. Marija pi įsimena:

Jei sakoma, kad žmogaus sie
la yra natūraliai krikščioniška, 
tai lietuvio siela — natūraliai 
krikščioniškiausia. Ta prasme 
kalbėdamas pernai metais per 
Vatikano radiją, pasakiau, kad 
sunku surasti lietuvį bedievį. 
Lietuvis ir bedievystė — tai ug
nis ir vanduo. Motinos diena tą 
įsakmiai mums diktuoja!

Motina — šeimos židinio 
saugotoja

Žinant didelę lietuvio meilę 
ir pagarbą motinai, darosi su
prantama, kodėl senovėje buvo 
taip šventas ir tvirtas mūsų 
šeimos ryšys. Divorsai, skyry
bos Lietuvoje buvo negirdėtas 
dalykas. Atsimenu, išaušus 
mūsų nepriklausomybei, senas 
didžiosios Žemaičių Vyskupijos 
Kurijos kancleris kan. Byla 
kartą man kalbėjo: — Nesu
prantu, kas dabar darosi. Dir
bu Kūrijoje virš 25 metų, ir 
per visą tą laiką turėjome dvi 
ar tris skyrybų bylas, o dabar 
štai ištisos stirtos. —

Kol mūsų tauta kūrė himnus

savo motinoms, tol šeimos buvo 
nesugriaunamos. Ir mūsų kraš
tas buvo vadinamas šventąja 
Lietuva.

Motina — auklėtoja

Didžiuojamės Basanavičiais, 
Maironiais, Valančiais, Tumais, 
Kudirkomis. Mūsų motinos iš
auklėjo dvasios galiūnus. Dau-

legenda
“Jisai suvaldė vėją, ir siau
čiančias ežero bangas, ir ramu
mas užviešpatavo aplink Jį.”

“Trijų asmenų yra perdaug, 
kad galėtumėm persiirti, jei 
pakils vakarų vėjas” — sako y- 
rėjas — du visiškai saugiai 
galėčiau perkelti. Kas gi 
jus galėtų vežti, rizikuodamas 
gyvybe?”

O Marija vėl prisimena: 
“Vieną dieną Jis plaukė su sa
vo mokiniais laivu ir užmigo 
pakeliui. Staiga kilo audra, pra
dėjo mėtyti laivą ir jie šoko Jį 
žadinti. Jis jiems pasakė: “Kur 
jūsų tikėjimas?” Ir tuo metu, 
kai Marija prisiminė savo Sūnų, 
aprimo vėjas, ir laivelis ramiu 
vandens paviršiumi yrėsi to
liau. Marija buvo pavargusi ir 
užsnūdo. Ji net nepastebėjo, 
kad antrukart pakilo vėjas, ir 
tik nubudo tada, kai ją pažadi
no žvejas.

“Trijų buvo perdaug, tai ji
nai pasiaukojo — atsakė žve
jas, kai Marija apsižvalgė ir 
laivelyje nerado savo bendra

KEK.V BRAZDŽIONIS

LIETUVOS MOTINA

Po baltu nuometu baltos lelijos veidas. 
Praeis pavasaris, o veidas vis žydės. 
Ir, kaip palaukėse aukštu pagojų aidas. 
Liūliuos mrliodija jos mylinčios širdies.

Ji tėvą knygnešį, ji sūnų savanorį.
Ji savo sielvartą ilgai minės maldoj
Ir baudžiauninkės duoną sunkią, juodą, gorią 
Regės iš rugio želmens kas ruduo.

Po baltu nuometu, ant vario vartų pasirėmus, 
Tenai dukrelę ji svetur lauku lydės. 
Kaip margus stuomenis išmargins plaukus šaltos žiemos, 
Ir ant pečių likimas naštą varganą uždės.

Ir eis legendose, Iš lūpų eis į lūpas 
Varpstelio pasaka — gy venimo dalia. 
Našlystės vargo liesis gilius upės 
Ir džiaugsmo pirgmimis negrįš sukilėlių sušaudytas šile.

«
Po baltu nuometu ji amžiais vaidilutė, 
Šventam ugniakure kūrenas vardas jos, 
Aušrinė rytmetį rasom palaisto žalią rūtą. 
Ir budi įsčiuje gyva gyvybė Lietuvos.

Skausmų kalvariją išbridus sopulingą.
Dienų paklonėje kojas sutinusias nusiaus — 
Čia Tavo lūkestis, čia Tavo klevo lingė, 
O žemės Motina, dievotnaša dangaus.

a----------------------------------------------------------------------------- -a

gurno jų motinų “pedagogikos 
vadovėlis” tebuvo “Aukso Alto
rius” ir Maldų “Šaltinis.”

Atgavę laisvę, pristeigėme į- 
vairių mokyklų, sukūrėme uni
versitetus. Ir štai dejuojam ir 
rūpinamės auklėjimo trūku
mais. Kur žengia mūsų jauni
mas?...

Motinos diena ragina mus 
grįžti į senąją mūsų “močiutės 
sengalvėlės” pedagogiką!

Motina — žemė

Atsimenu, kai mažas būda
mas augau pas savo tėvelius, 
visa šeima vakarais kalbėda
vom bendrus poterius. Pasimel
dę, visi bučiuodavom žemę. Ji 
buvo mums Dievo duota motina 
-maitintoja.

Nepriklausomybės laikais 
“sumodemėjom”, ir tas papro
tys greit išnyko. Nuostabus su
puolimas! Kol ant savo žemės 
klūpodami meldėmės ir ją bu
čiavom, tol ją turėjom. Kai lio
vėmės tai darę, jos netekom.

Motinos diena įpareigoja mus 
daryti visa, kad Apvaizda leis

keleivės. Ir jis parodė ranka į 
bangas, kuriose tolo nuo jų mo
teriškė.

‘.‘Kas tu esi, kurios vardo aš 
niekados negalėjau sužinoti?— 
sušuko jai Nukryžiuotojo Mo
tina — kas tu buvai ta tylioji 
ir rūpestingoji, kuri man padė
jai mano varguose ir dalijaisi 
su manimi savo džiaugsmais 
ir kuri dabar savo gyvenimą 
aukoji už mane? Ir per audros 
gaudimą ją pasiekė balsas iš 
bangų:

— Judo motina aš buvau.— 
Ir stipri įnirtusio ežero banga 
galutinai jas atskyrė vieną nuo 
kitos.

Ir taip pasibaigia trečioji 
triptiko dalis, šitokią mintį į- 
tepė sienon nežinomojo daili
ninko ranka. Ir kai pakeliame 
galvą, norėdami paveikslą pa
likti, prieš mus stovi nepažįsta
mas žmogus, kuris mus klau
sia: “Ar pavyko jums šio pa
veikslo turinį suprasti? — ir jis 
šypsosi, o paskui sako “šešias 
dienas Viešpats kūrė gėrį, bet 
Jis nenorėjo pats vienas visko 
sukurti, Jis tai paliko moti
noms.” K. S. 

tų mums dar bent vie,.ą ka Uį. 
pabučiuoti mūsų tėvų žemk!

Motina — Tėvynė

Didysis Lietuvos patrijcta- 
arkivyskupas Karevidus, šve..- 
tindamas Karo Muziejaus so
dely nežinomojo kareivio karą 
pasakė labai gražų pamoksiu 
kuriame pavartojo tok, pavyz
dį.

Austrijos sostinėje Vienoje, 
kartą sargybinių pr-ž-ū-.m s 
kalinių būrys šlavė gatvę. Tuo 
metu ėjo pro šalį keletas uni
versiteto studentų. Staiga vie
nas jų atsiskyrė, priėjo prie ka
linių ir vienam jų pabučia o 
rauką. Draugai pasipiktino. — 
Kaip tu būdamas studentas g? 
Ii viešoje vietoje bučiuoti kali • 
niui ranką ? — Studentas ra
miai atsakė: — Kaip aš jam 
nebučiuosiu rankos, — tai yra 
mano tėvas! — Sužinojęs tą į- 
vykį karalius Pranciškus-Juo- 
zapas įsakė tuojau paleisti mi
nėtą kalinį, paaiškindamas: — 
Negali būti blogas tėvas, kuri 
tokį gerą sūnų išauklėjo.

Arkivyskupas Karevičius pa
darė tokią išvadą: Ir Lietuva 
negali būti bloga močiutė, iš
auklėjusi tokį sūnų, kuris už 
ją atidavė savo gyvybę.

Tolimesnes išvadas Motinom 
Dieną privalom pasidaryti mes 
patys.

Dangaus Motina

Motinos Dieną minime gra 
žiausiame švenčiausios Meroe 
lės Marijos mėnesy. Romos Po
piežiai Lietuvą pavadino 1.1. 
jos žeme.

1934 šventais metais lietu 
vių tauta iškilmingai pasia. k 
jo dieviškai Jėzaus š.r.ži u 
šiuo metu visas kata’i iš 
pasaulis ir mes aukoj įmė 
kalčiausiajai Marijos Ši d.

Tačiau tie gražūs mūs ; - 
aukojimai tenelieka t š iš
viršiniu formalumo. J iva •
lo eiti iš mūsų širdies įmos. 
Nėra kito kelio į širdį, kaip p 
klausyti mūsų senųjų motinėlių 
balso. Tų, kurių suvargusiai! 
keliais nudilinti Aušros Var u 
ir Šiluvos akmenys, kurių kau 
lai ilsisi senuose Lietuvos ka- 
nvnuose, tų, kurios ir šiandie: 
krauju ašarotom akim ir dr" 
bančiom rankom tebe’ai: na 
savo vaikus aukotis už . : 
tėvų žemę —' Šve tąj Lietu
vą.

(
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Didžioji Geradarė
Balandžio mėn. 29-tos naktį 

Levvistono miesto ligoninėje iš
siskyrė su šiuo pasauliu Mag
dalena Kleitonienė, žymiausia 
lietuvių pranciškonų geradarė. 
Jeigu ne šios senelės gausi pa
rama, suteikta pačiose sunkiau
siose kūrimosi dienose, nežinia, 
ar Tėvų Pranciškonų religinė 
bei kultūrinė veikla būtų galė
jusi taip greit išsiskleisti, kaip 
yra dabar. Šios kilnios moters 
vardas šv. Pranciškaus sekėjų 
širdyse visuomet pasiliks gy
vas.

Magdalena Kleitonienė, dar 
□auna atvykusi iš Lietuvos Bal- 
tlmorėn, pradžioje sunkiai dir-' 
bo, kol visiškai gerai įsikūrė. 
Ilgus metus praleido moterys
tėje, uoliai rūpindamasi šeimos 
: ei! žalais. Užaugino sūnų, kuris, 
mirus vyrui, ją senatvėje globo- 
o. Baltimorės lietuvių buvo ži

noma kaip tauri ir pamaldi mo
teris. Ji reiškėsi parapijos gy
venime, labdarybe, organizaci
ne veikla ir kitais gražiais dar
bais. Visą amžių didžiai mylėjo 
šv. Pranciškų ir vienu laiku bu
vo Baltimorės tretininkų kon
gregacijos pirmininkė. Senatvė
je buvo likusi visiškai viena, nes 
ir sūnus, vienintelė jos viltis ir 
parama, buvo iškeliavęs pas 
Viešpatį. Per savo ilgą amžių 
plušant, jai pavyko Susidaryti 
ir atsargų. Prie jų dar prisidė
jo ir mirusio sūnaus palikimas. 
Magdalena Kleitonienė seniai 
galvojo, kaip galėtų naudingai 
sutvarkyti savo išteklius, kad iš 
jų būtų Dievui garbės. Jos min
tys, gal būt, jau tuomet krypo 
į Tėvus Pranciškonus, kurįups 
ji sutiko Baltimorėje.

T. Justinas Vaškys savo at
siminimuose taip aprašo savo 
pirmą susitikimą su šia gerašir
de moterimi. “Būnant Baltimo
rėje, vieną dieną atėjo tūla mo
teris. Nors ji atrodė sena, bet 
gyvenimo rūpesčių ir skausmo 
išvagotame veide spindėjo ener
gija ir pasiryžimas. Tai buvo 
moteriškė, kuri Lietuvos Pran
ciškonų įsikūrime Amerikoje 
atliko svarbų vaidmenį... Atė
jusi pasikalbėti kongregacijos 
reikalais, baigus šnektą, atsis
tojo ir, valandėle patylėjusi, ta
rė: — Tėve, jei manysite čia, 
Amerikoje, ką nors didesnio da
ryti, aš, kuo galėdama, jums 
padėsiu... Padėkojęs už siūlomą 
pagalbą, prašiau ją rytoj atei
ti. Ji atėjo, ir aš papasakojau 
apie komunistų okupuotos Lie
tuvos ir pranciškonų skaudžią

Motervs iš už
Moterys iš už geležinės už

dangos balandžio mėn. 28 d. da
lyvavo Common Cause Tarptau
tinio Moterų skyriaus pobūvyje, 
kuriame susirinkusioms buvo 
nušviesta dabartinė padėtis, y- 
pač motinų ir vaikų reikalai, už 
geležinės uždangos esančiuose 
kraštuose. Kalbėtojos pabrėžė 
Sovietų metodus, stengiantis pa- 
raližuoti ir iškreipti auklėjimo ir 
religijos principus.

Kalbėjo P. Osuskv, buv. Če
koslovakijos ambasadoriaus 
Prancūzijoje žmona, Dimitrov 
— Bulgarijos Tautinės Tarybos 
pirm, žmona. įima de Szily— 
Vengrijos parlamento ir Veng
rijos Taut. Tarybos narė, Vin
cė Jonuškaitė, Lietuvos operos 
solistė, ir adv. Linda Sepp iš 
Estijos. Pobūviui vadovavo 
Common Cause pirmininkė Na- 
talie Wales Paine. LATC sek
retorė Marijona Kižytė, kuri 
Common Cause Tarptautiniame

T. Leonardas Andriekus, OFM.

padėtį, apie konfiskuotus vie
nuolynus, tremtinius... Taip pat 
išdėsčiau savo planus Ameriko
je įkurti vienuolyną, kur, susi
koncentravę pasaulyje išblaš
kyti pranciškonai, galėtų dirbti 
Dievo garbei ir naikinamos lie
tuvių tautos gerovei. Pasisa
kiau, kad noriu netrukus leisti 
“Šv. Pranciškaus Varpelį”... 
Bet norint laikraštį pastatyti 
ant tvirtų kojų, reikėtų bent

A. f A. MAGDALENA KLETTONIENE

2000 dol. — Gerai, ryžtingu 
balsu tarė M. Kleitonienė. — 
Netrukus prisiųsiu prašytos su
mos čekį, o Dievas telaimina 
jūsų didžius užsimojimus.”

Ji savo duotą žodį pilnai ište
sėjo. Nuo tos dienos iki pasku
tinio kvėptelėjimo Magdalena 
Kleitonienė savo malda ir me
džiagine parama lydėjo visas 
pranciškonų pastangas. Jos dė
ka 1942 m. Amerikoje vėl pra
dėjo skambėti “Šv. Pranciškąus

geležines sienos
supažindino susirinku- 
skyriuje atstovauja lietuves, 
sias su Sovietų vykdomomis 
gyventojų deportacijomis, ku
rių metinė liūdna sukaktis da
bar pabaltiečių bus minima bir
želio dienomis.

DVI Iš PLLITZER PREMIJŲ

kurios kasmet skiriamos ge- 
riausiems mokslo ir meno vei
kalams. šiemet laimėjo ir mo- 
tertys tarp keliolikos vyrų. Vie
na jų yra Margaret Louise 
Coit — gavusi premiją už bio
grafinio pobūdžio veikalą, apra
šantį Carolinos veikėją John 
C. Calhain. Dabar ji ketina ap
rašyti Bernardą Boruch, taipgi 
kilusį iš S. Carolinos.

Antroji laureatė yra Mar- 
guerite Higgins, žurnalistė, bai
gusi Columbia University Gra- 
duate School of Joumalism ir 
aktyvi karo korespondentė. Už 

Varpelis”; jos lėšomis buvo įsi
gytas namas vienuolynui Pitts- 
burghe. Neilgai trukus, kai 
pranciškonai persikėlė į Maine 
valstybę, jos pinigais buvo nu
pirktas ir kitas vienuolynui na
mas su žemės plotu Greene a- 
pylinkėję. Paskui, kurianti Ke- 
nnebunk Porte, ji žymia auka 
parėmė ir šio vienuolyno pra
džią. Neskaitant pačių pirkimo 
išlaidų, Magdalena Kleitonienė 
čia kiemelyje įtaisė šv. Antano 
statulą, o viduje įrengė gražią 
šio stebukladario garbei šven

tovę. Bet ypatingai buvo prisi
rišusi prie Greene vienuolyno. 
Vos tik jį įkūrus, iš Baltimorės 
ir jinai pati persikėlė ten gy
venti. Netoli vienuolyno esan
čiame namelyje beveik 10 me
tų didžioj tyloje leido senatvės 
dienas. Čia gyvendama, tai vie
nu. tai kitu būdu rėmė kiek
vieną iškilusį reikalą, vis 
džiaugdamosi, kad jos aukos 
bei maldos susilaukia gražių 
vaisių. Pagaliau Tėvų Pranciš- 

savo įspūdžius iš karo Vokieti
joje ir Austrijoje ji 1945 m. lai
mėjo New Yorko Moterų Spau
dos Klubo premiją. Dabar ji at
žymėta už savo reportažus 
“War in Korea.”

• Dr. Mary T. Martin Sloop.
77 metų amžiaus medicinos gy
dytoja, už savo nuopelnus svei
katos ir motinos ir vaiko globos 
srityje paskelbta 1951 m. Ame
rikos Motina. Tą titulą jai su
teikė The American Mothers 
Committee of the Golden Rule 
Foundation.

• Mme Bonnet, Prancūzijos 
ambasadoriaus JAV žmona, da
lyvaudama New Yorko iškilmė
se, surengtose prisiminti Pary
žiaus 2000 metų sukaktį, pasa
kė: “Paryžius yra jau senyvo 
amžiaus, bet jis atrodo visada 
jaunas, kaip moteris.”

“Moterų Pasauly”, pirmą 
kartą pasirodęs . Motinos die
na, tofiau išeis kas 3 savaites. 

konų veiklai plėsti testamente 
užrašė ir likusį savo turtą.

Visomis išgalėmis remdama 
šią įstaigą, nepamiršo ir kitų 
reikalų. Magdalena Kleitonienė 
aukodavo visiems kilniems tiks
lams. BALFui iir ALTui ji yra 
davusi šimtais, prašydama, kad 
nebūtų skelbiamas jos vardas. 
Matydama, kad vienuolyne ruo
šiami tremtiniams siuntinėliai, 
neatsilikdavo nė ji. Užtekdavo 
priminti, jog ten, Europoje, tū
las žmogus reikalingas pagal
bos ir senelė tuojau ištiesdavo 
duosnią ranką. Daug tremtinių 
iki šiai dienai nežino, kam iš 
tikrųjų priklauso padėka už 
varge gautą parama. Ji su di
deliu džiaugsmu žiūrėjo ir į 
“Aidų” žurnalą. Anais metais, 
kai jis pradėjo eiti Amerikoje, 
Magdalena Kleitonienė apmo
kėjo visas antrojo numerio iš
laidas. žodžiu, buvo pasinešusi 
paremti kiekvienaą kilnią ini
ciatyvą.

Gyvendama prie vienuolyno, 
visą laiką darbavosi, ką nors 
siuvinėdama arba šiaip susiras- 
dama sau užsiėmimą. Daug 
skaitė įvairių knygelių. Ėmė 
lietuviškus ir angliškus laikraš
čius. Buvo apsišvietusi moteris. 
Namie daug melsdavosi. Kiek
vieną rytą, dar saulei netekė
jus, matydavai žilą senutę pa
lengva kopiant į vienuolyno 
kalnelį klausyti šv. Mišių. Taip 
jinai sulaukė 82 metų.

Tokiame amžiuje neilgai be-

SUKILO NYLO DUKROS

Neseniai Egipto karalius Fa- 
rukas vedė buvusią vieno di
plomato sužadėtinę Narrimą 
Sadek, apie ką spauda jau pla
čiai rašė. Kada Nylo gyventojai 
džiaugėsi karaliaus nauju gy
venimu ir siuntė jam linkėji
mus, Nylo dukros, pasinaudoda
mos ta proga, pareikalavo sa
vo teisių. Apie 1500 jaunų ny- 
lių susirinko prie parlamento 
rūmų reikalauti lygių politinių 
teisių su vyrais, pakeisti skyry
bų įstatymo ir uždrausti daug
patystę. Tik stiprūs policijos 
būriai pajėgė apginti parla
mento rūmus nuo moterų įsi
veržimo.

Iš trijų reikalavimų, ma
žiausiai moteris jaudina trečia
sis punktas, nes iš 20 milijonų 
egiptiečių vos tik 300 išlaiko 
haremą su 4 žmonomis. Kora
nas leidžia egiptiečiui vesti ne
daugiau kaip 4 moteris, tačiau 
jau anksčiau moterys tiek pa
veikė, kad šis paprotys, nežiū
rint korano leidimo, praktikoje 
retai panaudojamas. Kairo ele
gantiška dama ir trijų moterų 
laikraščių redaktorė Dora Sha- 
ffik, viename moterų laikrašty
je “Nylo dukra” aštriai iškri
tikavo koraRą: “Ne kiekvienas 
vyras įstengia užpildyti vienos 
moters gyvenimą, tai ką bekal
bėti apie 4 moterų patenkini
mą, todėl ir korano nuostatai 
atpuola,” — rašo ji.

Daug opesnis yra skyrybų 
pnktas. Iki šiol vyras galėjo be 
jokios priežasties atsiskirti nuo 
žmonos, šiuo klausimu moters 
balsas neturi jokios reikšmės. 
Po skyrybų tik du metu vyras 
privalo išlaikyti buvusią žmo
ną. Prie dabartinių darbo są
lygų moters gyvenimas, negau
nant iš šalies pašalpos, yra be
veik neįmanomas. Jautriausia 
vieta moterims skyrybų punk
te yra tai, kad jos savo vaiką 
gali pas save auginti iki 11 me
tų amžiaus, o po to vaikas pri
klauso vyrui. Kadangi paskuti
niu laiku Egipte skyrybos paki
lo iki 27%, tai šie visi punktai 
pasidarė labai moterims jaut
rūs. Todėl moterys visų griež
tumu prieš tai dabar ir protes
tuoja. Savo laiku jos pakeitė į- 
sisenėjusį paprotį apvezdinti

tikėjosi gyventi. Artinosi mir
tis, kuri su savim nešė ir dide
lius skausmus. Perkelta iš na
mų į ligoninę, beveik mėnesį 
vargo. Viltys pagyti visai išny
ko. Priėmusi paskutinius sak
ramentus, ruošėsi iškeliauti. 
Pastaroji jos gyvenimo valanda 
išmušė balandžio mėn. 29 d. 
naktį. Tada ji, palikusi kitiems 
pavasariu alsuojančią žemę, pa
ti išėjo į ano pasaulio džiaugs
mą.

Prieš mirtį prašė, kad būtų 
palaidota šv. Pranciškaus III 
Ordino atgailos drabužyje, kuri 
pati buvo pasisiuvusi. Prašė, 
kad jos laidotuvėse niekas ne
neštų gėlių. Tik vieno dalyko 
meldė, kad būtų palaidota Bal
timorėje, kur ilsisi jos artimie
ji ir kur ji pati praleido di
džiąją gyvenimo dalį.

Tasai jos noras mielai buvo 
išpildytas. Levvistono mieste, 
kur yra nemaža lietuvių kolo
nija, žmonės skaitlingai lankė 
ją pašarvotą. Už jos sielą vi
suose lietuvių pranciškonų vie
nuolynuose buvo laikomos šv. 
Mišios ir aukojamos kitos mal
dos. Gegužės 3 d. rytmetį ši di
džioji geradarė buvo išlydėta į 
savo pamiltąjį Baltimorės mies
tą, kur, tvarkant gerb. kun. Dr. 
L. Mendeliui ir skaitlingai da
lyvaujant pranciškonams, jos 
laidotuvės įvyko gegužės 5 d.

Tegul Visagalis garbės kara
lystėje suteikia jai amžiną ra
mybę!

dar mažas mergaites. Dabar 
įstatymu nustatytas vedybų 
amžius moteriai nuo 17 metų. 
Jų reikalavimu buvo uždrausta 
prostitucija, kuri savo laiku bu
vo labai įsiplėtusi.

Moterų kova už savo teises 
Egipte prasidėjo jau prieš 40 
metų. Nors moterų klubai ir 
senai stengiasi įsąmonininti Ny
lo dukras, tačiau jos sutinka 
daugelį sunkumų. Anksčiau e- 
giptietės moterys neturėjo tei
sės mokytis rašto. Tik prieš 20 
metų moterys iškovojo sau tei
ses lankyti mokyklas. Nuo 1933 
metų moterys gavo teisę lanky
ti universitetus. Tik paskuti
niais metais moterys gavo teisę 
užimti tarnybas. Dabar Egip
te sutiksime moterų inžinierių, 
kurios neblogiau už vyrus at
liekas savo pareigas.

Daugelis Egipto moterų nu
siėmė veidą dengiančius tinkle
lius. Jos jau pasirodo Kairo 
gatvėse visame savo grožyje. 
Tačiau tas viskas joms kainavo 
daug vargo iki jos pasiekė vie
no ar kito papročio ar įstaty
mo pakeitimo. Jų balsas daž
niausiai neišgirstamas parla
mento atstovų, nes ten posė
džiauja tik vyrai. Todėl šiandie 
jos pradėjo šturmuoti parla
mentą, kad ir jos gautų baką 
ir galėtų išrinkti savo atstoves, 
kurios gintų jų reikalus.

Nekartą prieš motenj protes
tą suklupo Koranas, nėra abe
jonės, kad prieš Nylo dukrą 
suklups ir parlamentas bei kieti 
valstybės įstatymai.

DIDVYRE TELEFONISTĖ

Rosa Theuss, 24 met. am
žiaus, iš Andermatt, Šveicari
joj, telefonistė, didžiosios Al
pių kalnų sniego griūties metu 
tapo atskirta nuo pasaulio. Ne
žiūrint į tai, ji dirbo gelbėjimo 
darbus toliau. Šimtus pasikal
bėjimų su užsieniu ji atliko dar 
ir tada, kai sužinojo, kad jos 
tėvas, motina, sesuo ir brolis 
jau yra žuvę. Jos kolegė, ang
lė, Londono Europos telefono 
tarnyboje, pagerbdama Rosos 
Theuss karžygiškumą, surinko 
10 sv. sterlingų dovanų ir jai 
persiuntė.

MOTERIŠKOS VEIKLOS BARUOSE
— Marijona čižauskienė, dai- Clubs suvažiavime Bostone, 

nininkė, uoli ALRK Mot. Sąjun- Mass., informuoja, kad šiemet 
gos narė, pradeda atsigauti iš toks pat suvažiavimas įvyksta 
po sunkios ligo — susižeidimo. Texase. Jame dalyvauti yra pa- 
Daugelis sąjungos narių jai pa- kviesta ir Pabaltijo Moterų Ta- 
siuntė sveikinimų ir užuojautos ryba. Jau pasiųstos Pabaltijo

valstybių: Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautinės vėliavos, kurios 
suvažiavimo patalpose iškeltos 
šalia viso pasaulio tautų vėlia-

laiškų.

“Amerikos motina”. Tokį ti
tulą 1951 metams gavo Dr. 
Mary T. Martin Sloop, 77 me
tų, iš Crossnore, N. C. Ji nuo
šalioje vietoje (Blue Ridge 
Moun tams) įsteigė mokyklą, 
kurią lanko 2000 vaikų.

— Brooklyno 24 Mot Sąjun
gos kuopa šiemet minėjo savo 35 
metų veiklos sukaktį.

— Frances Bačinskienė, AL
RK Moterų Sąjungos Centro pir
mininkė, praneša, kad šiemet 
Nekalto Prasidėjimo Seserų Vie
nuolyne, Putnam, Conn., rug
pjūčio mėn. 20-2 dienomis įvyks
ta Moterų Sąjungos 24-sis sei
mas. Kiekviena kuopa, turinti 
ne mažiau kaip 10 narių, galės 
siųsti po vieną atstovę. Seimo 
ruošimu rūpinasi Worcesterio, 
Mass., 5 kuopa, o seimo rengi
mo pirmininke yra išrinkta gerai 
žinoma veikėja Matilda Pauliu- 
konienė.

— Motery Sąjunga paskutinių 
kelių mėnesių laikotarpyje nete
ko trijų savo aktyvių narių: 
Clevelande, Ohio, mirė Paulina 
Štuopienė, Detroite, Mich.,—Ona 
Aksomaitienė ir Brooklyne — 
Magdalena Brangaitienė ir Mi
kalina Vainienė.

— New Yorko ir New Jersey 
Moterų Sąjungos atstovių suva
žiavimas įvyksta gegužės mėn. 
20 d. Brooklyne, šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Bus renkama di
rektorė ir atstovė į metinį Sąjun
gos seimą.

— Los Angels, Cal. Moterų 
Sąjungos 74-oji kuopa motinos 
dieną mini gegužės mėn. 13 d. 
Bus einama prie bendros komu
nijos. Per pamaldas giedos M. 
Janušauskienė. Nuo sausio mėn. 
į kuopą įstojo naujos 9 narės, 
"kurių dauguma neseniai iš trem
ties atvykusių.

— Ligija Dirkienė, Pabaltijo 
Moterų Tarybos sekretorė, kuri 
pernai dalyvavo metiniame Ge
neral Federation of Women’s 

rais. Jos skuba atlikti savo pareigas.

vų.

— Juzė Augaitytė, operos so
listė, dideliu pasisekimu dalyva
vo Philadelphijoje, Pa,, įvyku
siame Italian Justician Society 
metiniam parengime, atlikdama 
didelę liet, ir italų dainų progra
mą. Jai akompanavo italas mu
zikas Marco Farnese. Po koncer
to garsusis teisėjas Andriano 
Bonnelly dainininkei pareiškė y- 
patingą padėką, pabrėždamas, 
kad lietuvių tautą gerai pažįstąs 

ir labai vertinąs. Jis prisiminė, 
kad prieš 40 metų Amerikoje 
dirbęs emigracijos įstaigoje ir 
jam tekę dažnai su lietuviais su
sitikti.

• Anne Fremantee, žinoma 
amerikietė rašytoja, suredaga
vo ir Stephen Davė Press New 
Yorke išleidžia antrąją dalį mo
tinoms skirtų eilėraščių ir no
velių rinkinio, pavadinto “Mo
thers: a Catholic Treasury of 
Great Stories”. Prieš tai ta pati 
leidykla išleido “To Mother: 
with Love”.

Motinos dienos 
minėjimas

NEW HAVEN, CONN.

Motinos Diena lietuvių para
pijoje bus iškilmingai paminėta 
gegužės 13 d. Visos katalikiškų 
organizacijų moterys ir mergi
nos užprašė šv. mišias už visas 
gyvas ir mirusias motinas. Šv. 
mišios bus laikomos 10 vai. Vi
sos dalyvės susirinkti į para- 
dalyvauti šv. mišiose ir bend
rai priimti šv. komuniją. Tru
putį prieš mišias prašomos vi
sos dalyvės susimikti į para
pijos svetainę, iš kur bus ben
dra eisena į pamaldas.

Tuoj po pamaldų parapijos 
svetainėje įvyks motinoms pa
gerbti pusryčiai. Pusryčius ruo
šia aMrijos Vaikelių draugija. 
Kviečiamos visos motinos, sū
nūs ir dukros bei visi geros va
lios parapijiečiai pusryčiuose 
dalyvauti. M.

GREAT NECK, N. Y.

Lietuvių Kat. Federacijos 
Great Necko skyrius gegužės 
13 d., sekmadienį, ruošia moti
nos dienos paminėjimą. Katali
kų parap. mokyklos galėję 9 
vai. ryto bus bendros mišios ir 
komunija, o 10 vai. ten pat ben
dri pusryčiai su meniška prog
rama, pritaikyta Motinų pager
bimui. Visa Great Necko lietu- 
šias visi vaikučiai priėmė šv. 
komuniją iš parapijos klebono 
dalyvauti. Koresp.
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LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIAI 
AMŽIŲ BĖGYJE

M. BIRŽIŠKA

KORĖJŲ SAVANORIŲ ŠVENTE

1919 m. gegužės 11 d. Ne
priklausomosios Lietuvos gyve
nime yra viena reikšmingųjų ir 
istorinių dienų. Nors jau 1919 
m. vasario 16 d. kaikuriose 
Lietuvos vietovėse buvo su
rengti kariuomenės paradai, 
bet jie dar buvo mažesnės ap
imties. Gegužės 11 d. Lietuvos 
kariuomenės paradas buvo pir
mas platesnės apimties, jau da
lyvaujant ir svetimųjų valsty
bių (Amerikos Jungtinių Val
stybių, Anglijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos) atstovams. Tą die
ną buvo pirmoji Lietuvos ka
riuomenės priesaika ginti savo 
tėvynės laisvę ir nepriklauso
mybę. Priesaikos iškilmės ir 
paradas buvo atlikta Kaune, 
Rotušės aikštėje. Karius pri
saikdino ir išžygiuojančius į 
frontą laimino arkiv. Pranciš
kus Karevičius.

ST. ŠIRVYS

£3 d. Lietuvos kariuomenės 
šventę, bet greta jos įsivedė ir 
savo atskirą savanorių kūrėjų 
šventę. 1931 m. balandžio 18- 
19 d. įvykęs Kaune visuotinis 
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų 
Savanorių Sąjungos atstovų 
suvažiavimas nutarė gegužės 
11 d. įvesti metinę savanorių 
kūrėjų šventę. Nuo to laiko vi
soje Lietuvoje savanoriai kūrė
jai kasmet iškilmingai ją šven
tė iki 1940 metų, kada vėl bu
vome svetimųjų pavergti.

Tremtyje ir išeivijoje šios 
šventės nešventėme, nes mūsų 
savanoriai kūrėjai buvo labai

išsisklaidę ir didesnės bendruo
menės sudaryti negalėjo. Be to, 
nedaug jų ir beliko iš to 10.000 
buvusių 1918-1920 metais ma
žiau jų pateko į Vakarus. 
Nemaža savanorių kūrėjų 
yra žuvusių Nepriklau
somybės kovose 1919-1920 m., 
antrajame pasauliniame kare 
bei 1941 m. partizanų eilėse ir 
dabar. Lietuvoje likusiųjų sa
vanorių kūrėjų likimas aiškus: 
arba garbingai žūti partizanų 
eilėse, arba būti ištremtam į Si
birą.
riams kūrėjams atleisti už jų 
kovas 1919 m. prieš juos. Tai 
jau gerai patyrėme 1941 m. iš 
jų darbų ir rastų slaptų doku
mentų. St. Širvys

Rusai negalėjo savano-

Priesaikos iškilmės buvo ga
na įspūdingos. Po mišių iš Kau
no katedros išėjo didelė bažny
tinė procesija, Žemaičių vys
kupo Karevičiaus ir kitų aukš
tų dvasininkų vedama. Tūks
tantinė minia paskui dvasinin
kus iš lėto slinko prie išsirikia
vusios kariuomenės, drauge su 
choru, giedodama "Dievas mū
sų prieglauda ir stiprybė.”

Arkiv. P. Karevičius į ka
rius ir minią prabilo, priminda
mas pranašo Ezekielio regėji
mą: “Esant Izraelio tautai Ba
bilonijos nelaisvėje per 70 me
tų, buvo visai išnykusi pas iz
raelitus viltis, kad jų valstybė 
būtų atgaivinta. Ir matė Eze- 
kielis didelį lauką pilną kaulų. 
Ir papūtė vėjas, gyvybė įžengė 
į apmirusius kaulus, apsivilko 
kūnu ir atsistojo ant kojų, ir 
pasidarė jų didi kariuomenė.” 
Po šių žodžių arkivyskupas pri
minė, kad ilgiau negu Izraelio 
tauta, Lietuva buvo dar labiau 
be gyvybės ir be vilties. Ši die
na parodo, kad mes, gyvybę at
gavę, atsidavę tėvynės labui, 
įgysime sau teisės tai gyvybei 
išlaikyti. Po arkivyskupo pa
mokslo buvo atlikta pati prie
saika.

Po priesaikos prezidentas A. 
Smetona, lydimas vyriausiojo 
kariuomenės vado generolo S. 
Žukausko, ministerio pirminin
ko M. Sleževičiaus ir kitų, ap
ėjo ir pasisveikino su kariuo
mene. Į karius ir minią tarė 
žodį prezidentas ir vyriausias 
kariuomenės vadas. Po kalbų 
kariuomenė iškilmės maršu 
praėjo pro vyriausybę ir grįžo 
į savo buveines.

Po šių priesaikos iškilmių 
Kaune, tuoj pat priesaikos iš
kilmės buvo atliktos kituose 
miestuose ir pačiame fronte 
(kurių tuomet jau buvo du: 
priešu rusus-bolševikus ir prieš 
lenkus).

Nepriklausomybės gynėjai. 
1918-1920 m. savanoriai kūrė
jai, nors švęsdavo ir lapkričio

d., 
iš-

Priešgegužinės pamaldos

Pirmadieni, balandžio 30 
šv. Alfonso bažnyčioje buvo 
kilmingos priešgegužinės pa
maldos. Parapinės mokyklos 
mokiniai, sesučių kazimieriečių 
parengti, iškilmingoje procesi
joje pernešė gėlėmis papuoštą 
Panelės Švenčiausios statulą iš 
mokyklos į bažnyčią. Procesi
joje dalyvavo parapijos klebo
nas, kun. d-ras Mendelis. visi 
parapijos kunigai ir gana daug 
lietuvių parapijiečių, ypač 
tremtinių, kuriems gegužinės 
pamaldos tėvynėje ir tremties 
stovyklose ytin buvo įprastos.

Po procesijos buvo pamaldos, 
kun. dr. Mendelio pamokslas ir 
palaiminimas.

gus penkiasdešimtinę. Klebonas 
tikisi, kad jo parapieėiai į- 
stengs suprasti artimo meilės 
reikalą. Pirmasis visos dienos 
uždarbį 12 dol. 65 et., paaukojo 
Edvardas Budelis, Juozo Bude
lio sūnus.

Vilniaus žydam> ir gudams 
aiškiai šlyjant į lietuvius, taip 
pat ir lenkų dalis ypačiai vy
resnioji karta, tebeatmenanti 
dar bendrai su lietuviais išgy
ventus rusų laikus ir kritiškai 
nusiteikusi dvidešimtmečio 

Varšuvos šeimininkavimo at
žvilgiu Vilniaus krašte, susipa
žinusi dabar su Lietuvos ūkinio 
ir visuomeninio susitvarkymo 
rezultatais ir Vilniuje pažinusi 
ūkinius bei administracinius lie
tuvių sugebėjimus, stengėsi su 
lietuviais susiprasti ir bendra
darbiauti. Lietuviai tiesiog ne 
stengė aprūpinti savo kalbos 
kursais ir pamokomis visų be
siveržiančių lietuviškai pra
mokti. Tačiau per 20 metų var- tautinės’ lietuvių kovos dėl Vil- 
šuviškai auklėjamas lenkų jau
nimas kiaurai buvo persiėmęs 
valstybinės didybes manija, 
tautiniu šovinizmu, na, ir ne
trūko jam jaunuoliško nesu- 
kalbumo, kas kliudė tarpusa- 
viam lietuvių susipratimui su 
lenkais ir erzino lygiai jaunuo
liškai besikarščiuojantį univer
sitetinį lietuvių jaunimą, kuris 
į lenkų jaunimo išsišokimus at
sakydavo savais išsišokimais. 
(Pav. dėl lenkų daromų kliūčių 
lietuvių kalbai bažnyčiose, dėl 
lietuvių kalbos neįsileidimo į 
viešąjį miesto gyvenimą ir 
pan.), į kuriuos gaudavo rea
guoti tiek universitetinė vado-*
vybė, tiek ir visuomeninės or
ganizacijos, kaip štai Lietuvių 
Rašytojų Draugijos Valdyba, 
stengdamos jį sudrausti ir su
laikyti nuo savarankiškų žy
gių. apsunkinančių Lietuvos 
vyriausybės ir lietuvių visuo
menės nuosakią ir nuosaikią 
taktiką lenkų atžvilgiu.

Šiaip ar taip, į pavasarį 
(1940 m.) padėtis Vilniuje ir 
Vilniaus krašte taip jau buvo

stabilizavusis, jog Lietuvos Pre
zidentas, Lietuvos vyriausybė 
ir kitų kraštų atstovai ėmė gal
vot apie persikėlimą iš Kauro 
j Vilnių, kuris vis aiškiau kilo 
taip valstybinio, taip ir tautinio 
lietuvių gyvenimo centrine. Jis 
pasidarė kaip ir lietuvių Mek- 
ka, kur tikybiniai (Aušros Var
tai, Šv. Kazimiero koplyčia su 
šio Lietuvos patrono karstu, 
daugybė bažnyčių) taip ir tau
tiniai Gedimino Kalnas, Univer
sitetas, Basanavičiaus ir kitų 
Lietuvos atgaivintojų kapai. 
Lietuvos Mokslo Draugijos kul
tūriniai turtai ir kt.) paminklai 
ir brangios tradicijos, pagaliau 
pastarųjų dviejų dešimtmečių

niaus gyvi atsiminimai ir gyvi 
veikėjai traukte traukė iš Lie
tuvos tautiškai susipratusius 
sluoksnius, pradedant jaunimo 
lankymusi, lenkų administraci
jos per 20 metų išstumtų vilnie
čių lietuvių grįžimu ir baigiant 
įvairių įstaigų, įmonių ir paski
rų lietuvių įsitaisymu senojoje 
Lietuvos sostinėje. Bemaž visa 
lietuvių moksleivija suskubo 
Vilnių lankyti, o tūkstančiai lie
tuvių dabar jame apsigyveno, 
nebodami išlaidų, nepatogumų, 
nekartą ir patiriamų nemalonu
mų. Ypačiai Vilniaus krašto 
kaimiečiai tiek lietuviai, tiek ir 
gudiškai arba lenkiškai kalbą 
žmonės, jautėsi patenkinti nusi
kratę svetima varšuvine tvarka 
ir sulaukę lietuviškos “gaspa- 
doriškos”, jog ir šios vėliau nu
stoję ligi šiol su pagarba mini 
“karaliaus Smetonos laikus.” 
Ir j visą tą entuziastingą tau
tossąjūdį skį

Vilniaus krašte lenkai ne tik 
balsavo kartu su kitais Nepri
klausomos Lietuvos gyvento
jais, bent tiek, kiek ir anie, tad 
15-16% turinčių teisę balsuoti • 
arba, kaip buvo paskelbta, apie 
95% ii- daugiau, ne tik į Mas
kvos parengtą Lietuvos seimą, 
kuris tos pat Maskvos įsakymu 
gavo prijungti Lietuvą drauge 
su kiek išplėstu Vilniaus kraštu 
prie SSSR (TSRS), bet ir kė
liau, renkan.t Tarybų Lietuvos 
atstovus į maskvines SSSR į- 
staigas. Išskyrus tik mažą savo 
komunistų būrelį, kaip ii- lietu
viai nieko bendra neturėdami 
su komunistine ideologija ir 
bolševizmu, Vilniaus lenkai 
stengėsi panaudoti naujos (bol
ševikinės) tvarkos santykius 
savo pozicijoms sustiprinti, bent 
atsiimti iš lietuvių per pusę me
tų šiųjų įsigytoms pozicijoms.

Veikdami ne tik vilnietiškų 
komunistų partijos organizaciją 
per savo komunistus ar betar
piškai. net pačios Maskvos vir
šūnes, pav., per tenai įmadėju- 
sią tuo metu lenkę VVandą Wa- 
silevvską, lenkai mėgino Vilniu
je iš įstaigų, mokyklų ir šiaip 
iš viešojo gyvenimo išstumti lie
tuvių kalbą ir pačius lietuvius 
kaip "smetonininkus” (taria
muosius priversto pasitraukti 
iš Lietuvos jos prez. A. Smeto
nos šalininkus) išmęsti iš parei
gų, o patys dėdamiesi lojaliais 
ir net uoliais bolševikinės tvar
kos vykdytojais jų vietą užimti 
tautiniam lenkų darbui sustip
rinti. Taip, Vilniaus universite
to jie dabar neboikotavo tik 
drauge su žydais ėmė jin verž- 

• ties lietuvių studentams majo- 
rizuoti. o ir buvę lenkiško uni
versiteto profesoriai stengėsi 
atgal jin įsigauti, ko jiems ėmė 
reikalauti Partijon artarybinės- 
na įstaigosną patekę buvę jo 
klausytojai. (Bus daugiau)

Ižių kirčiu kirto 
birželio 15 d. Raudonosios Ar
mijos įžygiavimas Lietuvon ir 
jos užėmimas drauge su Vilniu
mi.

— Respublikonų partija j mi
rusio senatoriaus Vandenbergo 
vietą užsienių reikalų komisi
joje paskyrė šen. Brev.ster.

l GXIS Iš
DANGAUS

Apaštalai, per trejus metus 
bendravę su Kristumi, buvo pa
šaukti skelbti tai. ką buvo gir
dėję. šv. Petras paskutinės va
karienės metu pasižadėjo tai 
vykdyti ir Kristaus neišsiginti. 
Neištesėjo. Tą pačią naktį užsi
gynė savo Mokytojo. Buvo dar 
negavęs Ugnies iš dangaus.

Žmogus dažniausiai žino, kas 
gera ii- bloga. Tai jam pasako 
sąžinės balsas. Bet labai dažnai 
mums pritrūksta valios pasi
priešinti blogam ir daryti. Tik 
S kminių Ugnis sustiprina žmo
gų. Ji milijonus patraukė prie 
Kristaus.

Mes dažnai meldžiamės į Die
vą Tėvą, gal nerečiau į Dievo 
Sūnų, bet pamirštame Šv. Dva
sią. Pamirštame, kad kaip tik 
Šv. Dvasia davė apaštalams ga
lios kalbėti įvairiomis kalbo
mis, kliūtis nugalėti, kentėti ir 
mirti. Ta pati Šv. Dvasia duoda 
išminties tėvams mokyti ir auk
lėti vaikus. Bažnyčiai mokyti 
žmones, valstybei krikščioniš
kai valdyti tautas. Visos ma
lonės. ateinančios iš dangaus, 
ateina iš Šv. Dvasios — Sek
minių Ugnies.

Pirmųjų Sekminių Ugnis 
tūkstančius atvedė iki mirties 
aukuro už Kristų. Ta pati Sek
minių Ugnis davė žmonėms ga
lios kurti mokslą, meną, archi
tektūrą. skulptūrą. Krikščioniš
kasis pasaulis šiandien tuo di
džiuojasi.

Eet yra ir kita dvasia — į- 
spėja mus V. Kristus. Ji veikia 
prieš Šv. Dvasią. Ta pasaulio 
dvasia šiandien randa daug vie
tos žmonėse. Žmonija privalo 
pagausinti maldas į Šv. Dvasią, 
kad veikiami jos malonės žmo
nės ir tautos sėkmingiau kovo
tų su pasaulio dvasia ir įeitų 
į tikrosios taikos ir meilės gy
venimą. N. V. D.

Atlikime savo pareigą

Baltimorės arkivyskupija ski
ria labai daug dėmesio sociali
niams reikalams. Nors Ameri
ka yra labai turtingas kraštas, 
bet jame vargšų, nešlaičių ir 
senelių, reikalingų globos, yra 
gana daug. Arkivyskupija savo 
lėšomis išlaiko apie 12 įstaigų: 
senelių prieglaudų, vaikų namų 
ir kt. Tik našlaičių yra 1295. 
Pereitais metais tų įstaigų išlai
kymas kainavo per 200 tūks
tančių dol. Be to. šiemet numa
toma pradėti naujos ligoninės 
“STELLA MARIS” statybą, 
kuri kainuos per pustrečio mil. 
dol. Šv. Alfonso parapija kas 
metai šiuos arkivyskupijos dar
bus gausiai remia. Pernai pa
rapija tam reikalui davė 6.000 
dol.

Šių metų socialinei globai 
tvarkyti ir dar naujiems užsi
mojimams vykdyti reikia 700 
tūkstančių dol. Nuo gegužės 6 
d. iki 20 d. skelbiamas “Kata
likiškosios labdarybės vajus”. 
Vajaus paskelbimo proga šv. Al
fonso parap. kleb. kn. dr. Mende
lis, raštu kreipėsi į visus savo 
parapiečius, o per Novenų pa
maldas ir j visus tikinčiuosius, 
kad vajų paremtų, pats paau
kodamas šimtinę, o kun. Sar-

Tik vieną kartą gyvenime

Sekmadienį, gegužės 6 d., šv. 
Alfonso parapija turėjo vaiku
čiams pirmosios komunijos iš
kilmes. Šv. Komuniją priėmė 
35 vaikučiai, visi parapinės 
mokyklos mokiniai. Iš jų yra 
lietuviukai: 1. Poderys, Romu
aldas, 2. Lendza, Algis, 3. Svo
telis, Alfonsas, 4. Sližys, Vytis, 
5. Šilgalis, Eugenijus, 6. Asta- 
šauskas, Juozas, 7. Bulota, Ge
diminas. 8. Milūnaitis, Stasys, 
9. Nastopkaitė, Gražina, 10. 
Veliuonaitė, Danutė, 11. Pen- 
kiūnaitė, Nijolė, 12. Drazdytė, 
Eugenija, 13. Orentaitė, Irena, 
14. Špuraitė, Danutė ir 15. Svo- 
telytė, Audronė.

Pirmajai komunijai vaiku
čius parengė visu rūpestingumu 
seserys kazimierietės. Iškilmės 
įvyko per mokinių pamaldas, 
kurias atlaikė, pamokslą pasa
kė ir Šv. Komuniją išdalino 
kleb. kun. dr. Mendelis.

Šia proga visiems pirmosios 
komunijos solenizantams buvo 
įteikta vertinga atmintis: vi
siems lietuviukams po lietuviš
ka maldaknyge “Dangaus 
žvaigždute” arba “Maldakny
gė ir Bažnytinių Pamaldų Va
dovėlis”, o kitataučiams —po 
anglišką maldaknyge. Tėvams 
tenka didelė pareiga ir atsako
mybė. kad jų vaikas svetimoj 
žemėj augdamas, norėtų ir mo
kėtų lietuviškai melstis.

GERA PROGA

Namu ruošai Reroje šeimoje reika
linga moteris (jaunesnio amžiaus), 
mylinti mokyklinio amžiaus vaikus. 
Labai graži vieta — Massapeęua. 
Darbo vietoje atskiras kambarys, 
vonia ir maistas. Viena diena per 
savaite laisva. Pradžiai 30 dol. per 
savaite. 'Skambinti G. STEPHENS. 
STerling 9-4002. ar Massapequa 
6-3211M (9)

TIEKAI MODERNIŠKA

TIEKAI MODERNIŠKA

dujoms ateinant

pats laikas įsigyti

nauja automatine

* " Jūs turite visas pirmenybes prieš 
kitas virtuves ir dar galite mo
derniškai virti. Nereikia žibalo 
pilstyti ir pirkti. Viskas yra i- 

; rengta pačioje gražioje virtuvėje. 
Kodėl tad nevirti ir nešildyti pa- 

: talpu modernišku būdu — su du
jomis?
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PITTSBURGH
Pranešimas ateitininkams

DARBININKAS Gegužės 11, 1951

PHIL ADELPHI A, PA PARAMA “DARBININKU"

• Kun. J. Kluonius, Detroite, 
gegužes mėn. 1 d. šventė savo 
gimtadienį. Tremtiniai gausiai 
sveikino solenizantą už parūpi- 
nimą afidavitų ir pagalbą įsi
kurti.

• Dr. Pr. Padalskis ir inž. E. 
Arbačauskas, Detroite, atsto
vauja lietuvius naujai įkurtoj 
Sovietų pavergtų kraštų tautų 
sąjungoj. ,

• LT Bendruomenės centro 
valdyba, padedant Marųuette 
Parko apylinkės lietuviams, 
Chicagoje organizubja vaiku-

’ čiams vasaros mokyklą gamto
je, parke, kad tėvams esant 
darbe vaikučiai būtų prižiūrimi 
ir apsaugoti nuo blogos gatvės 
įtakos.

• Vyt. Žalnieraitis, New Bri
tain, Conn. lietuvių radijo va
landėlės vedėjas jau trys metai 
sėkmingai organizuoja gražią 
lietuviškų dainų programą. Re
pertuare yra ir tremtinių pa
dainuotų lietuviškų dainų bei 
pora koncertų.

Prie Amerikos Ateitininkų 
sąjungos veikiąs At-kų šelpimo 
fondas, tikslu paremti studijuo
jantį ateitininkų jaunimą, nu
statė, kad kiekvienas dirbantis 
ateitininkas Fondui mokėtų 5 
dol. metinio mokesčio. Fondo 
įgaliotinis Pittsburghe nuošir
džiai prašo visų ateitininkų, gy
venančių Pittsburghe neatidė
liojant šį mokestį pasiųsti Fon
do pirm. prel. J. Balkūnui ad
resu: Ateitininkų Šelpimo Fon
das, 64-14.65th Road, Maspeth, 
N. Y.

Remia radijo programą

Lietuvių katalikų radijo pro
grama, vadovaujama Lietuvos 
Vyčių po truputį vis tobulėja. 
Vienas tautietis radijo progra
mos vedėjams taip rašo:

“Gerbiamieji, man labai pa
tinka jūsų radijo valanda... bet 
ypačiai džiaugiuosi prel. Balkū- 
no kalbomis... Perduokite jų 
daugiau.” Čia siunčiu 5 dol. au
ką jūsų gerai programai palai
kyti.”

d. Rengiamos didelės iškilmės. 
Rugpjūčio mėn. bus parapijos 
piknikas, kurio pelnas skiria
mas jubiliejaus išlaidoms pa
dengti. Jubiliejui ruošti sudary
tas komitetas, kurio garbės 
pirm, yra kĮeb. kun. E. Vasi
liauskas, pirm. Jonas Griebliū- 
nas, sekret. J. Bitinas.

Šįmetinis šv. Pranciškaus se
serų rėmėjų seimas įvyks rug- 
piūčio 26 d. motiniškame vie
nuolyne Mt. Providence, Pitts
burgh, Pa. J. Virpša

Kennebunk Port, 
Maine

Padėkos ĮKibūv ls
Lietuviai tremtiniai balan

džio 29 d. surengė padėkos po
būvį savo geradariams. Gražų 
įspūdį paliko vienų kitiems dė
kojimai bei linkėjimai. Gerada
riams buvo įteikta ženklai, pa
žymėjimų lapai ir kt. Pobūvy
je dalyvavo Kun. Dr. Končius 
iš Nevv York, Father T. Reilley, 
p. M. Fitzpatrick, Katalikų 
Centro atstovai, Mrs. Patzau ir 
Mr. Aakesson, Int. Instituto at
stovai ir daug kitų svečių. Sve
čius palinksmino savo progra
momis: p. J. Augaitytė, Okte
tai, šokėjai ir skautų jaunučių 
grupelė. 900 svečių sudarė la
bai jaukią šeimynėlę. Rengėjai 
verti nuoširdžios padėkos už į- 
dėtą darbą.

na Lietuvos vardą karių tarpe. 
Juozas Kundrotas ir B. Sutkus 
taip pat parvyko keliom die
nom atostogų pasveikinti moti
nas.

• Išlydėjo Dr. Vasiliauską. 
Ateitininkai neseniai išleido 
Dr. A. Vasiliauską, kurs buvo 
daugelio organ. pirmininkas ir 
didžiai pasiaukavęs jaunesnių
jų reikalams. Su juo jaunieji 
neteko didžios paramos. Atsi
sveikinimo arbatėlė buvo ba
landžio 28 d. Jaunieji nepamir- 
šo savo vadovo ir atsisveikin
dami įteikė atsiminimui dova
nų. Dabar jaunieji ieško naujo 
vadovo.

• Petras Šileikis prieš porą 
metų atvykęs iš tremties ir ap
sigyvenęs Chicagoje. šiomis die
nomis gavo licenciją dirbti kaip 
ortopedas. Jau Lietuvoje jis bu
vo žinomas ortopedijos specia
listas ir dirbo pas dr. Z. Rudai
tį, prof. Kuzmą ir kt.

• K. šeštokas, buvęs Vokie
tijoje Neustadto lietuvių gim
nazijos direktorius, neseniai at
vykęs iš tremties įsikūrė Ne- 
vvarke, N. J.

• Petras Daužvardis, konsu
lo sūnus. Chicagoje, gegužės 
m. 5 d. Šv. M. M. Gimimo pa
rapijos bažnyčioje susituokė su 
žinomų veikėjų dukra Dolores 
Šrupšyte.

• Lietuvos Vyčių seimas šie
met įvyks rugsėjo mėn. 6-9 d.d. 
New Yorker Hotel, N. Y.

• Kostas Rūkas, buvęs ang
lų zonos lietuvių mokyklų in
spektorius, Detroite, dirba au
tomobilių fabrike.

• Kap. W. Juodis Bostono 
Hyde Park aukštojoj karo mo
kykloj laimėjęs pirmą mankš
tos premiją, yra pakeltas į pul
kininkus ir jam pavesta vado
vauti kariniam daliniui metinia
me mokyklos parade.

Džiaugiasi “Darbininku”

Pittsburgho lietuviai, netekę 
“Lietuvių Žinių”, buvo truputį 
nusiminę. Tačiau “Darbinin
kas”, kuris dabar lanko dauge
li pittsburghiečių, atrodo, tą 
spragą pilnai užkiš. Jie tikisi, 
jog “Darbininkas” ateityje dar 
patobulės ir patenkins pittsbur
ghiečių pageidavimus. Apskri
tai pittsburghiečiai “Darbinin
ku” patenkinti ir linki jam vis 
tobulėti.

Vyčių radio piknikas

Vyčių piknikas įvyks per Jo
nines—birželio 24 d.. Lietuvių 
ūkio klube. Pelnas skiriamas 
vyčių radijo programai palai
kyti. Piknikui rengti sudaryta 
speciali komisija. Visi pittsbur- 
giečiai laukia Joninių pikniku 
pasidžiaugti.

Gegužinės pamaldos
Gegužinės pamaldos šv. Ka

zimiero lietuvių parapijoj esti 
sekmadieniais 3 vai. po piet; o 
trečiadieniais ir penktadieniais 
7:30 vai. vak.

• Uždaros rekolekcijos vy
rams rengiamos pas tėvus 
pranciškonus Kennebunk Port, 
Me., birželio 8-10 d. Norintieji 
dalyvauti prašome kreiptis į 
kun. Kontautą, Bostone, arba 
tiesiog į Kennebunk Port, Me. 
J rekolekcijas kviečiami vyrai 
iš Bostono, Brocktono ir kitų 
plačios apylinkės vietovių.

• Vasaros stovykla berniu
kams ir šiemet ruošiama gra
žiame pajūryje. Susidomėjimas 
yra didelis. Iš gana tolimų vie
tovių registruojasi vaikai, norį 
atvykti į gražųjį atostogų kraš
tą — Maine.

Smulkios informacijos apie 
stovyklą ir gyvenimo sąlygas 
yra išsiuntinėtos visoms lietu
viškoms mokykloms. Tėvai, ku
rie norėtų savo vaikus leisti a- 
tostogauti, prašomi neatidėlio
jant kreiptis į tėvus pranciško
nus, Kennebunk Port, Me.

• Atostogas suaugusiems 
praleisti pas tėvus pranciško
nus Kennebunk Port taip pat 
sudaromos galimybės. Suinte
resuoti prašomi iš anksto susi
tarti, nes vietų neperdaugiau- 
sia.

• Knyga “šv. Antanas Padu
vietis” šiomis dienomis išeina iš 
spaudos. Iš prancūzų kalbos 
vertė A. Vaičiulaitis. Iš anksto 
užsisakiusiems knygą atspaus
dinus ji bus tuoj išsiuntinėta. 
Užsakymus siųsti — Francis- 
can Fathers, Kennebunk Port, 
Me.

Amerikiečio diena
Rengiamasi ją paminėti ge

gužės 20 d. Iškilmės bus prie 
Independance Hali. Minėjimas 
prasidės 2 vai pp. paradu iš 
Washington sodo. Parade da
lyvaus apie 11 įvairių tautybių 
grupių. Pakviesti ir lietuviai, 
tik nežinia, ar jie susiorgani
zuos. Per garsintuvus bus pa
minėta, kokios grupės dalyvau
ja iškilmėse.

New York koncerte
Gegužės 6 d. kelios grupės 

lietuvių buvo nuvykę į dainų 
šventę New York’e. Grįžo kiek 
apsivylę, nes buvo skelbta Dai
nų šventė, o buvo tik vienas iš 
eilinių koncertų, kuris tačiau 
pavyko gerai. Bet teisinga rek
lama mūsų manymu būtįj ge
resnė negu mėginimas ką nors 
apvilti.

• Oktetai Chesteryje. Lietu
vių oktetai gegužės 13 d. daly
vauja Chesteryje su savo kon
certu. Jie ten dalyvaus Motinos 
Dienos iškilmėse.

• Pirmoji vąikų komunija šv.
Kazimiero parapijoje buvo ge
gužės 6 dieną.

• Atostogauja kariai, čia y- 
ra parvykę atostogų keli žymūs 
lietuviai kariai. Edvardas Bal- 
čaitis, parašiutininkas, iš Korė
jos fronto. Raimondas Mišaus- 
kas iš Floridos, kur narsiai gi-

• P. Bigėms ir M. Bovė, bu
vę tremtiniai, gegužės 6 d. Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio- 
čioje priėmė moterystės sakra
mentą.

Kazokai ieško lietuvių 
bičiulystės

Vienas lietuvis gavo iš Pran
cūzijoje kazokų leidžiamo laik
raščio “Kazačje Edinstvo” vie
ną egzempliorių, kuriame kelia
ma mintis atstatyti nepriklauso
mą kazokų valstybę. Su laik
raščiu gautas ir laiškas, kur 
prašoma adresų lietuvių įstaigų 
bei visuomenės veikėjų, !'.ad ga
lėtų užmegsti ryšius su lietu
viais bendrai kovai prieš oku
pantą.
Lietuvių atvaizdai ukrainiečių 

laikraščiuose

Philadelphijoj leidžiamas uk
rainiečių laikraštis “Šliach” ge
gužės mėn. 6 d. įsidėjo kun. Pr. 
Vasiliausko - Meškučio, J. ir 
M. Akademijos, Newtown, Pa. 
kapeliono atvaizdą ir trumpą 
straipsnelį jo 80 metų sukak-, 
ties proga.

Lietuvos filmos

Lietuvių radijo programų 
vedėjas Antanas Dzikas rengia
si rodyti Lietuvos spalvotą fil
mą. Programa labai įvairi ir 
visi kviečiami atsilankyti, ypač 
naujai atvykę, kurie šių filmų 
niekad nėra matę. Bus rodoma 
gegužės 12 d., šeštadienį 7 vai. 
vak. Muzikalio Namo salėje.

PUTNAM,CONN
Annhurst College laukia 

lietuvaičių

• Marijona Andriuškevičienė, 
iš Jersey City, jau keturios sa
vaitės gana sunkiai serga ir gy
dosi St. Francis fiospital ligo
ninėje, Jersey City. Paskutiniu 
laiku sveikata truputį gerėja. 
Ponia Andriuškevičienė dėkoja 
visoms giminėms ir pažįsta
miems. kurie ją ligos metu lan
kė.

40 valandų atlaidai
Du Bois lietuvių parapijoje, 

kur klebonauja kun. Urbonas, 
geg. 6, 7 ir 8 dd. praėjo labai 
gerai. Parapijiečiai uoliai lan
kė bažnyčią ir gausiai ėjo prie 
šv. sakramentų.

Sukaktuvės
Gegužės 17 d. savo dvigubą 

jubiliejų mini kun. Juozas 
Skripkus. Tą dieną sukanka 30 
metų kunigystės ir 25 metai ka- 
pelionavimo šv. Pranciškaus 
seserų motiniškame vienuolyne, 
Mt. Providence.

TUOJAU REIKALINGAS VYRAS 
žemės ūkio darbams, ypatingai pievų 
šienavimui. Darbas 
nomis. Kreiptis: 
Springs. N. Y. O.

Tel f. 520M2

atliekamas maSi- 
White Sulphur 

MENDERIS.
(9)

Auksinis jubiliejus

Homesteado lietuvių parapijos 
bus švenčiamas spalio mėn. 14

C K. PIKIEL
GENERAL INSURANCE NOTARY PUBLK
MARRIAGE LINCENSES AUTO LICENSE

Business Broker
VVE SPECIALIZE IN TAVERNS \

121 So. 22nd St. Pittsburgh 3, Pa. |

S. S., PITTSBGURGH, PA.
Phone EVergiade 1-2300 i

Lewiston, Me.
Visus šio miesto lietuvius la

bai sujaudino žinia apie Jono 
Paušo mirtį. Nors jisai jau ku
ris laikas sirgo, tačiau niekas 
nemanė, kad taip greit atsiskirs 
su šiuo pasauliu. Velionis vi
siems šios apylinkės lietuviams 
buvo gerai pažįstamas ir visų 
mylimas. I Ameriką atvyko 
prieš 40 metų, sunkiai dirbo au
dykloje, bet nepaisydamas nuo
vargio, uoliai dalyvavo vietos 
lietuvių veikime, buvo daugelio 
draugijų valdybose. Joną Pau- 
šą visi pažinojo, kaip dorą lietu
vį ir gerą kataliką. Nors ir be 
ypatingo mokslo, bet buvo ge
rai apsiskaitęs, todėl visi jį ger
bė. Atsikėlus į šią apylinkę Tė
vams Pranciškonams, tapo nuo
širdus jų bičiulis — tikras na
miškis.

Gegužės 3 d. į amžino poilsio 
vietą palydėjo didelis būrys lie
tuvių. Jų tarpe matėsi ir to
kių, kurie šiaip niekad nelanko 
bažnyčios. Gedulingas pamal
das atlaikė T. B. Grauslys. O. 
F. M. Laidotuvėse dalyvavo 5 
kunigai pranciškonai. Netekusi 
mylimo vyro, didžiame liūdesy
je paliko žmona Marijona Pau- 
šienė. K. A.

Lietuviškų kolegijų neturi
me. Iš esamų reikia pasirinkti 
tas, kur prieinamos sąlygos lie
tuviškai dvasiai ugdyti, čia no
rima atkreipti dėmesį į specia
lią kolegiją mergaitėms, Ann
hurst College, South Wood- 
stock, kur yra Annhurst Kole
gijos mokslo įstaigos ir studen
čių gyvenamos patalpos, yra is
torinė gražios gamtos apsupta 
vieta, trijų mylių atstume nuo 
Putnam, Conn. prie kelio Put
nam - Springfield.

Kolegiją veda šventosios 
Dvasios Seserys (prancūzės). 
Mokslas einamas ketverius me
tus, yra šie skyriai: Religija ir 
Filosofija. Kalbos ir literatūra. 
Gamtos mokslai. Socialiniai 
mokslai. Sėkmingai baigusioms 
atitinkamai studijuotam sky
riui suteikiamas bachelauro 
laipsnis: Bachelor of Arts 
(B. A.), Bachelor of Science 
(B. S.) in Chemistry, B. S. in 
Biologv, B; S. in Pre-Medical, 
B. S. in Commerce. B. S. in 
Education. Taigi, mergaitės čia 
pasirengia mokytojo, įvairių į- 
staigų raštinės ar biznio dar
bui bei aukštesnėms studijoms. 
Kolegija yra valdžios pripažin
ta ir laikoma aukšto lygio. Mo
kestis už mokslą $200.00 me
tams ir dar apie $50.00 smul
kesnių mokesčių už įvairius 
mokslo priemonių pasinaudoji
mus. Gabioms ir darbščioms 
mergaitėms yra galimumo gau
ti stipendiją.

šiuo metu kolegijoje studi
juoja kelios lietuvaitės, kurios 
čia turi gerą vardą, ir profe
soriauja du lietuviai, Dr. A. 
šerkšnas ir p. Kondratavičius. 
Šios studentės gyvena N. P. 
Seserų Vienuolyno laikomame 
bendrabutyje, Putnam, Conn. 
Jos kasdien į Kolegiją nuveža
mos ir parvežamos, čia jos gy
vena grynai lietuviškoje aplin
koje. Nuo studijų atliekamu 
laiku jos naudojasi vienuolyne 
esančia lietuviška biblioteka, 
dalyvauja lituanistikos kursuo
se, kuriuose dėsto kun. prof. 
St. Yla, Dr. J. Aistis, Dr. A. 
šerkšnas. Sesuo Felicija (Ro- 
galskytė) ir kit. Visos mergai
tės tiek mokslo įstaiga tiek gy
venimu bendrabuty labai pa
tenkintos.

Tos pačios Šv. Dvasios Sese
rys Putname turi aukštesniąją 
mokyklą, Putnam Catholic 
Academy. Ją lankančios lietu
vaitės taip pat gyvena N. P. 
Seserų bendrabutyje.

Ateinantiems mokslo me
tams N. P. Seserys pasiryžusios 
bendrabutį praplėsti. Bus apie 
20 vietų, šiuo lietuvišku bend
rabučiu ir lietuviams prielan
kiomis mokslo įstaigomis ver
tėtų susidomėti ir mokslo sie
kiančioms mergaitėms ir jų tė
vams. Smulkesnių informacijų 
apie mokslą teikia aukščiau nu
rodytos mokyklos, o apie apsi
gyvenimo bendrabutyje sąlygas 
— Rev. Sister M. Aloyza, Im- 
maculate Conception ęonvent, 
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

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

K J. Miglinas, Thompsonville, Conn...........
Mrs. Barbara Dirse, Amsterdam, N. Y.......
A. Bulava, Phila., Pa......................................
Mr. & Mrs. Vitkunas, Phila., Pa....................
Mrs. Jakevičienė, Cambridge, Mass..............
Paul Zickus, South Boston, Mass. ................
Edvvard Šatas, South Boston, Mass. ............
Mr. Julius Poloski, East Hartford, Conn. 
Antanas Dugin, North Arlington, N. J......
Antanas Kaimelis, Roxbury, Mass................
V. Zičkus, Dorchester, Mass.........................
N. N. So. Boston, Mass...................................
J. Bekeris, Hartford, Conn. .......................
Adam Cernauskas, North Adams, Mass......
A. Ramanoski, Bridgeport, Conn. ...............
K Volungavich, New Britain, Conn. ..........
James Norbut, South Boston, Mass..............
Stanley Gailius, Arlington, Mass.................
Stasys Kupčiūnas, Nashua, N. H.................
F. Biaiga, Cambridge, Mass........................
M. Vileikienė, Cleveland, Ohio .....................
V. Verbickas, Providence, R. I. ...................
E. 'Selens, Waterbury, Conn. .......................
Petronėle Svilienė, South Boston, Mass. 
Mr. A. Čeponis, Orange, Mass.....................
Juozas Bielevicius, North Andover, Mass......
John Chester, Laurence, Mass...................
J. Kunsevičius, South Boston,' Mass..............
Mrs. Rose Paznonskas, Plymouth, Pa.........
Jonas Narmontas, Allston, Mass.................
Mrs. Annie Novick, East Walpo)e, Mass. 
Juzė Savickienė, Cleveland, Ohio ................
Kazimieras ir Juzė Veličkai, Laurence, Mass. 
Mrs. Rose Akscyn, Methuen, Mass............
E. Satkunienč, Watertown, Mass................
P. Bertman. Sask., Canada ........................
L. Gedrin, East Peperell, Mass...................
Simon Melesius, Westfield, Mass. .............
NN, Hartford, Conn.....................................
Kasparas Mažeika, Worcester, Mass.........
Mrs. Mary Kavalauskas, Detroit, Mich.......
E. Bobbin, St. Clair, Pa................. ............
Mrs. Barbara Yesilonis, Albany, N. Y.........
A. Ulozas, Maspeth, L. I., N. Y. .................
Mary Barauskas, Phila., Pa. .......................
J. Daniels, So. Boston, Mass........................
Z. Laurinaitis, Sunderland, Mass..................
Mr. Keriutis, Northampton, Mass................
Jonas iVerbasius, Worcester, Mass.............
John Kazakauskas, Waterbury, Conn...........
K. Verseckienė, Waterbury, Conn
John Makauskas, Waterbury, Conn. 
Agota Smilgienė, Norvvood, Mass................
Andrius Venskus, Norvvood, Mass................
Jurgis Versiackas, Norvvood, Mass...............
J. Sastavickas, Norvvood, Mass.....................
K Antanavičius, Lavvrence, Mass. ............
K. Dabrovolskis, Brooklyn, N. Y..................
Mrs. Johann Bukauskas, Waterbury, Conn. 
V. Aleksa, Baltimore, Md.............................
Zigmas Luksys, Providence, R. L...............
Mrs. A. Kiele, Worcester, Mass...................
Mrs. Pauline Šamas, Cleveland, Ohio 
Edvardas Bajarčius, So. Boston, Mass..........
Peter Albriek, Chicago, UI...........................
R. Levickas, Methuen, Mass.........................
John Baron, Hartford, Conn.......................
Antanas Kaminskas, Nevvark, N. J............
Mrs. M. A. Kašėta, Lavvrence, Mass..............
Alvina Luiza, Cleveland Heights, Ohio ...... 
Mr. Macijauskas, Keamy, N. J.....................
M. Franckus, Levviston, Maine......................
George Juskaitis, Brooklyn, N. Y..................
Mrs. A. Weisengoff, Baltimore, Md...............
Martin Stokna, Watertown, Conn................
A. Pinelis, South Boston, Mass......................
J. Skersys, Lavvrence, Mass...........................
K. Pliavokas, S. Boston, Mass......................
A. Verbickas, Lynn, Mass...........................
Ona Slupstikienė, South Boston, Mass.......
aMry Barkauskas, Kulpmont, Pa.................
Adam Sampokas, Dorchester, Mass............
Jonas Freimanas, Cambridge, Mass.............
J. Vaznonis, Westfield, Mass.........................
Stasys Vitkus, Wililamsport, Pa..................
Antanas aMrttinenas, Chester, Pa..............
Pranas Ramanauskas, Brockton, Mass.......
A. Jankus, Detroit, Mich.............................
Charles Bush, Lavvrence, Mass.....................
V. Petkūnas, So. Boston, Mass. ...............

“Darbininko” administracija
(Bus daugiau)
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DELLA E. JAKUOS
LITHUANIAN FUNERAL HOME

(Jakubauskienė—Laisniuota Laidotuvių Direktorė)
Visiems lietuviams norintiems mūsų 
kambarius leidžiame naudoti dykai

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsite teisingą 
patarnavimą. Simpatiškas, mandagus, greitas ir geresnis už 
kitų patarnavimas. Vežimai ligonių pervežimui į ir iš ligonbu- 
čių. Kainos sąžiningiausos; žemiausia kaina už palaidojimą, su
lig jūsų pasirinkimo. Telefonuokit:
6021 EDNA AVENUE CLEVELAND, OHIO

ENdicott 1763
n
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WATERBURY, CONN. ĮVAIRŪS SKELBIMAI DAKTARAI ii LAIDOJIMO BIURAI
ALTo mėnesinis susirinkimas 
įvyko gegužės mėn. 1 d., Ne
muno svetainėje. Vadovybė 
perskaitė iš ALTo centro gau
tą padėkos laišką už Waterbu- 
rio apylinkės pasiųsta 2000 doL 
auką Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Be to, nutarta birželio mėn. 
16 d. 8 v.v. Šv. Juozapo salėje, 
surengti deportacijų į Sibirą 
paminėjimą su atatinkama pro
grama, o liepos mėn. 15 dien., 
sekmadienį, Linden Parke. 
Union City, Conn. įvyks ALT 
VVaterburio skyriaus didysis 
piknikas. Visas pikniko pelnas 
skiriamas Lietuvos laisvinimo

akcijai.
Oktetas per WATR radio

Šv. Juozapo parapijos choro 
oktetas, vadovaujamas komp. 
A. J. Aleksio, balandžio mėn. 
24 d. 9,45 vai. vak. išpildė gra
žią lietuviškų dainų programą 
per WATR radio stotį. Daina
vo: M. Andrikytė, K. Čampienė. 
N. Meškūnienė, E. Valionienė. 
A. čampė, J. Griškauskas. dr. 
V. Maurutis ir J. Muraška.

Aidas
H. Kačinsko dramos studija 

gegužės 13 d. 7 vai. vak. Wa- 
terbury, Conn. parapijos salėje 
vaidins Sofijos Čiurlionienės 
dramą “Aušros sūnūs”.

Bostone\ew Yorke G KABOKI IS
"Asmeniškas Patarnavimas"

331 SMITU ST.
PROVIDENC E. R. I.

Telephone.

OFISO: DF.NTER 1952
Namų: PI. 6236

W. J. CHISHOLM

i

John W. Anseli

515 E. BBO.ADW.AY 
South Boston, Mass.

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

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Lithuanian 
Furniture Co.

M O V E R S —
Insured and Bonded 

Lova! & Long Distance Moving

I)r. A.. Petriką «
(Danty Gydytojas)

221 So. 4th Street 
TeL EVergreen 7-MM

VALANDOS: *
9-12 ryte
1—8 vaka e J

Penktadieni tis uždaryta

f----------------------------------------- *
Į Tel. Ev'turreen 7-4335

■

I

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

DAvenport 6-0259
R A L P H K R U C H

LIETUVIS ADVOKATAS

NEWARK, N. J.
vai. tuoj po sumos parapijos sa
lėje. Paskaitą skaitys A. 
Bendorius iš Brooklyno. Meni
nę dalį atliks buv. Kauno ope
ros solistė Vasiliauskienė, po
etė Grigaitytė, šv. Cecilijos cho
ras ir deklamatoriai. Bus pa
gerbtos skaitlingų šeimų moti
nos.

FOTOGRAFAS
65-23 Grand .Avenue

Maspeth, N. Y.

15 Park Row, New Yoi
Telefonai;

Ofiso Tel.
WO 2-3497

Namu Telj
NE 9-5680]

ĮSteplien Aromiskis
(Armakauskas)

4
I 
»
I

40 vai. atlaidai CHARLES SPORTSWEAR
Netvarko Šv. Trejybės para

pijos bažnyčioje įvyksta gegu
žės mėn. 13-14-15 d. Sekminių 
pirmą dieną sumos metu bus 
išstatytas šv. sakramentas ir 
per 40 vai. bus viešai garbina
mas. Iškilmingi mišparai kas
dien bus laikomi 7,30 vai. vak. 
Pamokslus sakys: kun. Stonis, 
kun. A. Račkauskas ir kun. V. 
Budreckas. Rytais pirmosios 
šv. mišios bus 6 vai.

Šv. Cecilijos choras, 
vaujamas M. Bernoto, 
per mišias ir mišparus 
paruoštus dalykus.

Geriausia vaikams dovana - 
vaikų mėnesinis žurnalas

I

Sav. K. Krasnakevičius,

vado- 
giedos 
naujai

• Motery s-gos kuopa Sekmi
nių pirmą dieną 8 vai. ryto da
lyvaus šv. mišiose, bendrai eis 
prie šv. komunijos ir po pamal
dų salėje turės bendrus pusry
čius.

Kaina: Amerikoje $3.00: kitur—$3.50 
Pinigus ir užsakymus siųskite: 

EGLUTĖ, P. O. Box 22,
Montello Station, Brockton 68. Mass.

515 Mashington SL, 

Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo.
Tel. HA 6-9839

LIEPOS ŽIEDAI
Automatic Laundry

Motinos dienos minėjimą
Netvarko apylinkės tremti

niai ruošia gegužės m. 13 d. 12

• Gegužinės pamaldos Ne
tvarko lietuvių šv. Trejybos pa
rapijos bažnyčioje laikomos 
kasdien 7 vai. vak.

Namie skalbti neapsimoka. 
Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

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

Lietuvis Charles J. Kay, sav.
RADIJO VALANDĖLĖS
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Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuojama iš stoprios Braddocko

WLOA
radio stoties

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

* *.

1:30 iki 2:00 vai.

Kai norėsite pirkti ar parduoti na- 
mus ar bet kokį bizni, arba apdrau
sti savo nuosavybe, ar savo gyvybe, 
malonėkite kreiptis žemiau pažymė
tu antrašu, kur gausite greita ir są. 
žiningą patarnavimą.

J. P. M A C 1 U L I S
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Liepos Žiedų arbata 
gerai nuo persišal
dymų, ji suteikia 
prakaitavimą ir pa
stiprinimą. Taipgi 
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.
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ijTel. STagg 2-5043

i Matlhew P. Railas
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•Tel. Market 2-5172
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Graborius—Balsam uoto jas
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Bieliauskas)
Laidotuvių Direktorius 

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn. N. Y.

Mallhevv A. Buvus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius
426 Lalavette Street 

Newark 5, N. J.

KNIGHTS OF LITHUANIA, 2211 SARAH ST. 
PITTSBURGH 3, PA.

I

*' ALEXANI>ER’S CO. • 
414 W. Broadway 

Sonth Boston 27, Mass.

|EVergreen 8-9770

į Joseph Garszva 
I
I 

ii 
j

i
Graborius—Baisamuotojas

L,

Tel. SO 8-2805

Dr.J.L. Pasaka rnis
DR. AMEUA E. RODO 

OPTOMETRISTAI
477 W. BROADUAY

So. Boston. Mass.

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

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

4

4

4
4

J. REPSHIS, M. D.j
i«
H
M

Tel. AV 2-4026

LIETUVIS GYDYTOJAS

495 ( olumbia Rnad 
arti l’phams Comer 

DORCHESTER. MASS.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BKOADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SO 8-0948

Res 37 Oriole Street

WEST RONBURY. MASS. 
Tel PA—7-1233-VV

fe ........................<•..Ji . . ........................  •

I 7 II P P’S RAK TELEVIZIJA
SPORTAS - MUZIKA

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 

(Viethiės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

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

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienį.

WESX — 1230KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

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

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

LITHUANIAN KABIO HOIK

i
..

JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas
A'isų lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU RŪSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

.Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

Tel. EV. 4-7’29 BROOKLYN, N. Y.
i S į 1 . . . . . i ....

a

366 West Broadway Sout Boston 27, Mass.

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

6

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

JOK. J. STEKAS, Dir.

e

"Lietuvos Atsiminimų" Į

RADIJO VALANDŲ

Tel. WAverly 6-3325 
SAVI. PAS SAVUOSIUS!

■i. 
i, 
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Dr. J. C. Sevmour :
• •'

LANDŽIUS t
4

Lietuvis gydytojas ir chirurgas ; 
Naudoja vėliausi. X-Ray apari 

Pritaiko akinius
534 F- BRO.ADW.AY 
South Boston. Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.
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JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą, 
j kurortą, į stotį ir t.t — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.

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

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.

J. CORONIS & SON
FURNITURE CO

168 W. PEARL ST., NASHUA, N. H.
Mažos rendos — Mažesnės kainos

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

1264 White St., HilLside, N. J.

Ateikite j krautuvę, kurioje 
garantuotas su taupymas
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S. Barasevičius ir Sūnus J

FUNERAL HOME i
254 W. BKOADVVAY
South Boston. Mass. I

i 
JOSEPH BARASEVIČIUS |
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Ijūdotuvių Direktorius 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 
Tel. SOuth Boston 8-75M

AVrnur 7-2481

C A S I’ E R j
FUNERAL HOME*

187 DORCHESTER STREET
South Boston. Maso.

Joseph W. CasperĮ j
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(KASPERASi 
Laidotuvių Direktorius ir 

Baisamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8.3960«

VYTAI TAS YAKAVONIS Į
HOME j

741 NO. MAIN STREET 
Brockton. Mass.

FUNERAL
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231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Vlrginia 7-4499

F. W. Shalins 
(Salinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $150 _

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

t------------------------------
! Tel. NEvvton 9-4464
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' 54-41 — 72nd Street
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FUNERAL HOME
197 U'EBSTER AVĖ.

Cambridge. Mass.

PRANAS HAITKl’S
I-aidotuvių Direktorius ir

Baisamuotojas
(NOTARY PUBLIC) .

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Estate of A. J. Valantiejus
VEROMCA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT
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Maspeth, N. Y. ! I

j 
žl

Nauja moderniška koplyčia dykai visiems. Kreipdamiesi į mus r
turėsite mandagų ir sąžiningą patarnavimą ' ri

2128 Carson Street S.S., Pittsburgh, Pa. A
Tel. HEmlock 1-0203

A. L VENSLOVAS
LIETUVIS GRABORIUS

LAISNIUOTAS LAIDOTI VU- DIREKTORIUS
»

ir
V. YAKAVONIS

Laidotuvių Direktorius 
Balsam uoto jas

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermeninis dykai 
Tel BROCKTON 8-1580
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ZALETSKAS ]
FUNERAL HOME j

564 EAST BROADU AY
South Boston. Mass. Į

A. Zaletskas. F. E. Zaletskas | 
(Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

D.

i 
i 
i 
i 
i<

WAITT !
FUNERAL HOME į
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30 F.MERSON AVĖ. 
Brockton. Mass.

EDWARD J. WAITT 
(VVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Baisamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims dykai.

Tel. Brockton 3368

Kitur

ei. POPlar 4110

Pristatom geriausį toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems
■ Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
GRAFTON AVĖ., ISIJNGTON, MASS.

Tel. Dedham 1304-VV
PRANAS GERI LSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS

į I Phone STagg 2-3108

| ANTON A P P E L ;
li JERSEY pork ;

428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
J1 Didžiausias pasirinkimas s Kokios mėsos
J i LIETUVI8KOS DEAROS —

r

SKANUS SKILANDŽIAI^

I
fI

E POVILANSKV
Baras ir Restoranas

C Puiki Salė Šeimyninėms Pramogom!
| 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. T.
$ Tel. EVergreen 4-9737

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon St
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė

Pakeleivingiems suteikiama
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktį
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Phone, FEderal 1622

II A S E R
Funeral Home

AMBULANCE SERVICE
Mes esame dėkingi už jūsų 

biznį
512 Chartiers Avenue 

McKees Rocks, Pa.



8 DARBININKAS Gegužės 11, 1951

^Dalbininkar
U —.. f’laikrr&tis /

Pranešimai teisininkams

GRĮŽO TĖVAS JUSTINAS
VAŠKYS

Trečiadieni, gegužės 9 d., 8:- 
30 vai. ryto, TT Pranciškonų 
provincijolas T. J. Vaškys TVVA 
lėktuvu nusileido tarptautinia
me aerodrome Broklyne.

T. J. Vaškys grįždamas iš sa
vo kelionės i Romą, buvo sus
tojęs keletą dienų Vokietijoje, 
kur aplankė vieną kitą lietuvių 
koloniją, bendruomenės įstai
gas bei ten dar likusius vi
suomenės veikėjus. Freiburg i. 
Br. aplankė prof. A. Maceiną, 
kuris paskutiniu laiku išleido 
naują veikalą “Jobo drama.”

Tėvas Provincijolas po kelio- 
| nės jaučiasi truputį išvargęs, 

bet dideli darbai, kuriuos pran
ciškonai yra užsibrėžę atlikti 
Brooklyne, ilgai ilsėti nelei
džia. T. J. Vaškys skuba tvar
kyti naujo vienuolyno bei spau
dos reikalus Brooklyne.

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

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

Sekmadieninė mokykla
Gr. Necke

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
ju-

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

Pirmoji komunija
Apreiškimo parapijoje buvo 

gegužės 6 d. Prieš 9 vai. mišias 
80 vaikų procesija iš parapijos 
mokyklos buvo atvesta į baž
nyčią. Klebonas kun. N. Pakal
nis pasakė pritaikytą pamokslą 
angliškai ir lietuviškai. Per mi
šias visi vaikučia prėmė šv. ko
muniją iš parapijos klebono 
rankų.

Iš 80 vaikų 24 buvo paruoš
ti lietuviškai.

Liet. Kat. Darbininku Klubo 

narių susirinkimas bus gegu
žės 11 d., penktadienį, 8,30 v. 
vak. “Darbininko” patalpose, 
417 Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y. Bus svarstomi organizaci
niai reikalai ir renkami atsto
vai į draugijų konferenciją ge
gužės mėn. 13 d.

Per J. Ginkaus radiją

Šį šeštadienį dainuoja M. Nai- 
nytė - Dobužinskienė, kuri pe
reitą kartą dėl techniškų kliū
čių negalėjo dainuoti. Be to, 15

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.

Priešpiečiai Ben Gurion garbei

Izraelio ministeriui pirm. Ben 
Gurion pagerbti Nevv Yorko 
miesto mayoras Vincent 
Impellitteri gegužės 9 d. su
ruošė Waldorf Astoria viešbu
tyje priešpiečius - pokylį, į ku
rį garbės svečiu buvo pakvies
tas ir generalinis Lietuvos kon
sulas J. Budrys.

Po 30 metų grįžta į JAV
Nevv Yorko uoste gegužės 

mėn. 2 d. išlipo Paulina Marci- 
nauskienė, atvykusi iš tremties 
Gen. Stevvart laivu, po 30 metų 
vėl sugrįždama Amerikon. 
1921 m. ji su šeima ir su turtu 
išvyko į Lietuvą ir buvo tenai 
gražiai įsikūrusi.a

Uoste ją pasitiko jos sūnus, 
o muitinės formalumus ir kitus 
atvykimo registracijos reikalus 
padėjo sutvarkyti O. Valaitie
nė, nuolatinė BALFo talkinin
kė pasitinkant atvykstančius 
tremtiinus. Senutė apsigyvens 
Ansonia, Conn.

Lietuviška filmos bendrovė
Pereitą šeštadienį A. ir J.

1951 m. kovo 17 d. nutarimu 
Lietuvos Teisininkų Draugijos 
Užsienyje C. Valdyba kreipėsi 
į LTDU Garbės Teismą prašy
dama jį suoiganizuoti 1951 m. 
Chicagoje L. Teis. Dr-jos Už
sienyje atstovų suvažiavimą.

Šį nutarimą vykdydamas 
LTDU Garbės Tęismas labai 
maloniai prašo šiame krašte 
gyvenančius Lietuvos teisinin
kus (neišskiriant nė baigusius 
teisių mokslą tremtyje) nedel
siant ir ne vėliau kaip iki 1951 
m. birželio 15 d. pranešti jam 
savo adresus.

Jei kur veikia L. T. Dr-jos 
Užsienyje skyriai ar šiaip orga
nizuoti Lietuvos teisininkų 
sambūriai, jų vadovybės pra
šomos tatai padaryti.

Kur lig šiol jokios Lietuvos 
teisininkų organizacijos nėra, o 
yra bent keletas teisininkų, jie 
labai prašomi sudaryti L. Teis.

Dr-jos Užsienyje skyrių ar se
niūniją.

Sudaręs kartoteką, Garbės 
Teismas yra nusistatęs galimai 
artimesniu laiku Chicagoje su
kviesti šiapus geležinės uždan
gos esančių Lietuvos teisininkų 
atstovus organizacijai nustatyti 
ir vadovybei sudaryti. Ne Jung
tinėse Valstybėse gyveną Lie
tuvos teisininkai galėtų būti 
atstovaujami, savo mandatą 
perdavę atitinkamiems JV gy
venantiems teisininkams, arba 
L. Teis. Dr-jos Užsienyje cen
tro organų rinkimus atlikti ko
respondencijos būdu.

LTDU Garbės Teismo adre
sas: V. Bulota 2515 W. 42nd 
St., Chicago 32, UI., USA, arba 
B. Ivanauskas Route Nr. 4, 
Willow Springs Farm, W. Mc- 
Henry, III., USA.

LDU Garbės Teismas: (Pas) 
Br. Ivanauskas, V. Vaitiekūnas, 
V. Bulota, J. Talala, V. Mieže
lis.

Lt. louis U. Genuario iš Norwalk, Conn., apdovanotas 
“Sidabrinės žvaigždės” medaliu. Jis vienas atsilaikė prie 100 
komunistų.

Didžiojo Nevv Yorko pašonė
je — Gr. Necko ir apylinkės 
lietuviai savo vaikams įsteigė 
lituanistikos mokyklą. Jai va
dovauja buv. Kauno ir Miun
cheno gimnazijų direktorius 
Ign. Kazlauskas. Mokytojaus: 
Jakienė, Košubienė, M. Kaz
lauskaitė, P. Povilaitis ir tiky
bą dėstys — kun. J. čekavičius. 
Jau įsirašė 11 mokinių.

Mirė Petras Dzenkaitis.
Gegužės 6 d. sulaukęs 59 me

tų atsiskyrė su šiuo pasauliu 
Petras Dzenkaitis, gyvenęs 17 
Shapherd Avė., Brooklyn, N. 
Y. Ketvirtadienį, gegužės 9 d-., 
iš Shallins koplyčios palydėtas 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią 
ir iš čia, po išikilmingų pamaldų 
į šv. Jono kapines. Paliko žmo
ną Oną, sūnų Juozą, dukterį 
Lillien ir vieną anūką.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju savo tėve

liams ir visiems artimiesiems už 
suruoštą mano garbei Shovver 
party gegužės 5 d. Taip pat dė
koju širdingai visoms savo 
draugėms už gausų dalyvavimą 
ir turtingas dovanas.

Ona Dulkytė

min. skiriama motinos minėji
mui.

Organizacijų konferencija

Sekmadienį, gegužės 13 d. 4 
vaL p.p. Nevv Yorker Hotel, 34 
8th Avė. Lietuvių Taryba šau
kia visų lietuviškų organizaci
jų konferenciją. Konferencijoj . 
kalbės A. Bendorius, dr. 
K Jurgėla, min. V. Sidzikaus
kas. Dainuos Mrozinsko “Ait
varų” oktetas. Konferencijoje 
bus svarstoma aktualūs lietu
vių visuomeniniai reikalai. Vi
sų organizacijų atstovai lygiai 
kaip ir svečiai kviečiami daly
vauti.

Mekai ir D. Šulaitis įsteigė lie
tuvišką filmos bendrovę, kuri 
leis savo filmas ir suks lietuviš
ką kroniką. Ji bus rodoma lie
tuviškai visuomenei.

Šv. Vardo draugijos

Angelų Karalienės parapijos 
skyrius kviečia visus narius 
gegužės 13 d. 9 vai. dalyvauti 
šv. mišiose ir bendroje komuni
joje. Po mišių parapijos salėje 
bus susirinkimas. Bus renkami 
atstovai į draugijų konferenci
ją. Taip pat bus tariamasi dėl 
Šv. Vardo draugijų parodos ir 
skyriaus baliaus, rengiamo ge
gužės 26 d. Valdyba

Trėmimų minėjimo programa
Pereitą pirmadienį LAIC pa

talpose Nevv Yorke įvyko bir
želio trėmimų minėjimo komi
teto posėdis. Dalyvavusieji lie
tuvių, latvių ir estų atstovai 
nutarė kalbėtojais kviesti Pa
balti jos ministerius iš Wa- 
shingtono ir amerikiečius —de
mokratų ir respublikonų sena
torius. Tuo reikalu trijų asme
nų delegacija dar šią savaitę 
išvyksta į Washingtoną.

Meninę minėjimų programą 
visos trys tautybės atliks jung
tinėmis jėgomis. Lietuviai duos 
savo dainininkų, o latviai su 
estais — instrumentalistų.

Narsūs vyrai redakcijoje
Gegužės 9 d. “Darbininko” 

redakciją aplankė du jaunuo
liai, atsiradę iš Floridos. Tai 
du jauni tremtiniai— Raimun
das Mišauskas ir Aloyzas Bene- 
šiūnas, — prieš pusantrų me
tų atvykę iš Vokietijos. Abu 
jie tarnauja JAV aviacijoje. A- 
loyzas Benešiūnas yra vienas iš 
geriausių parašiutininkų savo 
dalinyje, su kuriuo greitai iš
vyksta į Korėją. Raimundas 
Mišauskas yrž jau puskarinin
kiu. padavęs prašymą, kad jį 
priimtų į karininkų mokyklą. 
Abu pasiryžę vyti bolševikus iš 
Lietuvos, kai ateis laikas.

Kun. Pr. Virmauskis

Šv. Petro lietuvių parapijos 
klebonas pasiuntė J. E. arkiv. 
J. Skvireckui, kuris šiuo metu 
yra Romoje prašymą, kad jis 
paaukotų Lietuvą Nekalčiau
siai Marijos širdžiai. Po prašy
mu pasirašė visi parapijos ku
nigai ir per penkis šimtus pa- 
rapiečių.

Tokį pat prašymą Jo Eksce
lencijai pasiuntė ir Lietuvos 
Vyčių So. Bostono kuopa su 
visų kuopos narių ir dvasios 
vado kun. A. Kontauto para
šais.

TėvŲ pranciškonų padėka

Naujo pranciškonų vienuo
lyno 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y., tvarkymas 
ir spaustuvės įrengimo darbai 
vyksta pilnu tempu. Ruošiamos 
spaustuvei patalpos ir patys na
mai pritaikinti vienuolynui. 
Tiek spaustuvės įrengimui, tiek 
vienuolyno patalpų sutvarky
mui reikalinga lėšų. Geri žmo
nės tai suprasdami šias mūsų 
pastangas įvertina ir remia. Y-

patingai naują skyrių remia ki
ti pranciškonų vienuolynai, iš 
kurių išsiskiria Greene, Maine. 
Šv. Pranciškaus vienuolynas, 
kur viršininkauja Tėv. Petras 
Baniūnas. Visiems mūsų darbų 
rėmėjams ir geradariams nuo
širdžiai dėkojame.

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.,

Brooklyno vienuolyno 
viršininkas

DIDELĖ NAUJIENA BROOKLYNE!
RENGIA PIRMĄJĮ KONCERTĄ AMERIKOJE

Šių metų gegužės 20 d. 4 vai. p. p. SCHM'ABEN HALL (474 Knickerbocker Avė., 
įvyks “KARIO” žurnalo

DIDELIS KONCERTAS
Programoje dalyvauja: Lietuvos Valstybinės Operos solistė Juzė AUGAITYTĖ, įžymūs lietuviai solis

tai — Aleksas VASILIAUSKAS ir Violeta PRANSKUS su lietuvių harmonijos ansambliu, pianisto 
A. MROZINSKO vedamas "AITVARU” kvartetas ir dramos aktoriai — Albina KATILIŪTE ir Vitalis 
ŽUKAUSKAS. Bus linksmoji literatūrinė dalis. Groja JEZAVITO orkestras. Bilietų kainos: $1.00 ir $1.50.

Čia bus geriausia proga susitikti visiems buvusiems kariams, visiems seniems ir naujai įsikūrusiems 
Amerikos lietuviams. Visi kaip vienas paremkime mūsų "KARIO" leidimą ir Lietuvos Nepriklausomybės 
Karo invalidus.

Visi į “Kario” koncertą! Gegužės - May 20 dieną

Nauja Beturiu šeima
Pereitą šeštadienį vargoni

ninko Dulkės namuose, Rich- 
moncf Hill, buvo suruoštas jo 
dukters Onos mergvakaris. Da
lyvavo daug bičiulių, kurie jai 
sunešė gausių dovanų jos nau
jo gyvenimo pradžiai.

Sutuoktuvių iškilmės įvyks į 
gegužės mėn. 20 d. Angelų Ka- j 
ralienės bažnyčioje, o vestuvių 1 
puota šv. Stanislovo salėje —J 
Greenpoint.

AUKOJO “DARBININKUI”
Strolia, Filomena.

Brooklyn, N. Y...............85.00
Vainauskas, Barb.

Brooklyn, N. Y............1.00
Palubinskas, Jurgis.

Brooklyn, N. Y..............1.00
Venis. Mykolas,

So. Boston, Mass. ....... 1.00
Stankevičius, Alfonsas,

Bronx, N. Y., sumokėjo me
tinę “Darbininko” prenumeratą 
už negalintį sumokėti tremtinį 
Vokietijoje .........................3.50

“Darbininko” administracija 
aukojusiems nuoširdžiai dėko
ja.

BILIETAI GAUNAMI: 1. Brooklyne — “GABIJA." 340 Union Avė.; J. P. GINKUS. 495 Grand St.; 
"DARBININKO" Redakcija, 417 Grand St. 2. GREAT NEACKE—M. Urbonas. 100 Steamboa. Rd 
J. Blažonis, 744 Middle Neck Rd. 3. Ir įeinant i koncertą—SCHWABEN HALL. 474 Knickerbocker 
Avė . KONCERTO RENGĖJAI

“Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS”
šiuo \ardu K. R. Kraučinn*x išlei

džia savo jumoristiniu eilių knyga. 
Kviečiami rėmėjai prisidėti prie 
knygos išleidimo. Kas autoriui at
sius ligi gegužės mėn. pabaigos bent 
1 dol.. to vardas ir pavardė bits at
spausdintas knygoje ir gaus pačią 
knygą. Nepavėluokite: Rašykite šiuo 
adresu:

K. B. KRAICIŪNAS
1*3 F ou n tai n Avė., Brooklyn X, N. Y. 
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Motinų pagerbimas
š. m. gegužės 13. 3 vai. p.p. 

rengiamas Motinos Dienos mi
nėjimas Brighton, Mass. Ta 
proga ruošiamas klubo svetai
nėje, 26 Lunchon st., ir moti
noms pagerbti balius.

Procesija
Sekmadienį, š. m. gegužės 20 

d. 2 vai. p.p. šv. Petro liet, 
parapija daro Marijos garbei 
procesiją So. Bostono gatvėmis. 
Kviečiami visi lietuviai procesi
joje dalyvauti.

Gegužinės pamaldos

Šv. Petro liet, parapijos baž
nyčioje So. Boston, Mass. būna 
kiekvieną dieną 7:30 vakarais, 
sekmadieniais vietoje mišparų.

Pamaldos tikinčiųjų gausiai 
lankomos.

Sutvirtinimo Sakramentą

J. E. Bostono vyskupas su
teiks šeštadienį, gegužės 19 d. 
10 vai. ryt. šv. Petro liet, para
pijoje vaikučiams ir suaugu
siems.

Rekolekcijos vyrams
Š. m. birželio 8 d. Šv. Vardo 

Draugija organizuoja uždaras 
rekolekcijas vyrams pas tėvus 
pranciškonus Kennebunk Port, 
Maine. Bus išvykstama reko
lekcijoms birželio 8 d. vakarei r 
grįžtama 10 d. po pietų. Pra
gyvenimas vienuolyne kainuos 
$5 kiekvienam. Pamokslai bus 
sakomi lietuvių kalba.

Norintieji gauti smulkesnių 
informacijų, prašomi kreiptis į 
Jurgį Aukštikalnį, dr. Petrą 
Kaladę. Joną Venckų ar para
pijos kunigus.

Atplaukė karo laivai

Gegužės 19 d. į Bostono karo 
uostą atplaukia JAV kreiseris 
“Macon” ir ledlaužis “Ediston”. 
Bus leidžiama visuomenei lai
vus apžiūrėti.

Minės Motinos Dieną

Gegužės 12 d. 5 vai. p.p. So. 
Bostone šv. Petro lietuvių pa
rapijos svetainėje ateitininkiš- 
kasis jaunimas ruošia Motinos 
Dienos minėjimą. Kviečiama 
atsilankyti ateitininkų šeimos 
ir jų prieteliai.

Pardavė “Sklepuką”

Lietuvių Piliečių Draugija 
pardavė savo buvusias patal
pas, pramintas “sklepuku”, E 
ir Silver gatvių kampe. Nupir
ko Whitrow transporto . firma 
savo sandėliui, rodos, už $13.- 
500.00. Čia lietuviai per dauge
lį metų turėjo patogią salę, 
kurioje sutilpdavo apie 500 
žmonių. Salei nudegus, liko dar 
apatinė patalpa ir “skiepas”, 

kur buvo įrengta išpopuliarėjęs 
minėtos draugijos bufetas. Iš 
bufeto pelno susikrovė apie 
$100,000.00. Šiais pinigais drau
gija nusipirko So. Boston Sa- 
vings Banko didžiulį 4 aukštų 
namą (Broadvvay ir E St. kam
pe) ir įsirengė patogų ir mo
demišką rūsį ir du pirmutinius 
aukštus. Viršutiniai aukštai dar 
neįrengti.

Draugija turi apie 1600 na
rių. Visi yra piliečiai ar pirmas 
popieras turintieji. Nario mo
kestis tik 10 centų mėnesiui. 
Pirmininkauja adv. Jonas Gri
galius.

Lankėsi prof. Dobužinskis
Garsusis teatro dekoratorius, 

savo laiku dirbęs Kaune ir ki
tuose Europos teatruose, o da
bar Nevv Yorko operose, lankė
si su ponia pas Vasiliauskus ir 
turėjo pasikalbėjimą su Bosto
no menininkais: H. Kačinsku, 
V. Andriušu teatro ir meno rei
kalais.

Baleto artistai
Mūsų baleto artistai: T. Ba- 

buškinaitė ir A. Liepinas kon
certavo Chicagoje. Dabar jie 
pradeda rengtis su savo baleto 
studija pirmam pasirodymui, 
kuris numatomas šį rudenį.

Atitaisymas

Balandžio 29 d. įvykusiame
Lietuvių Radio Valandos pa
rengime akompanavo iš trem
ties atvykęs muzikas Gaubas iš 
Dorchester. Mass., o ne Al. ša
kalys, kaip klaidingai buvo pra
nešta.

Už dukrelės sužalojimą gaus
$94,650.00

Amerikos armijos seržantas 
Juozas G. Grigaliauskas iš 
Gardner, Mass. laimėjo bylą 
prieš JAV Vyriausybę. Fede
ralinio Teismo teisėjas William 
T. McCarthy paskelbė sprendi
mą, kad vyriausybė turi sumo
kėti Grigaliauskui $94,650.00 
už sužalojimą jo dukrelės, da
bar jau sulaukusios 3>/j metų. 
Jai gimus, Leavenvvorth kari
nes ligoninės gydytojas įšvirkš- 
tė perdaug stiprių vaistų į kū
dikio nugarkaulį.

Nors ir laimėję nemažą su
mą, tėvai nesidžiaugia, nes rei
kės daug išleisti gydymui bei 
atitaisymui padarytų sužaloji
mų.

Protestuoja prieš patalpų 
pardavimą

Bostono dienraščiuose tilpo 
žinutės su tambiomis antraštė
mis, kad aplinkiniai gyventojai 
protestuoja prieš Amerikos Le- 
gijono St. Dariaus Posto patal
pų (kampas C ir Athens gat
vių) pardavimą vienos skardos 
(sheet metai) apdirbimo fir
mai. Žinutėje sakoma, kad Pos
tas (lietuvių) tas patalpas — 
seną mokyklos namą — pirko 
iš Bostono miesto už $600, o 
dabar parduoda už $6500.00. 
Kad perkančioji firma galėtų 
patalpose įrengti dirbtuvėlę, 
reikia pakeisti “zoning law.” 
Prieš tokį pakeitimą gyventojai 
turi teisę priešintis. Taip ir į- 
vyko.

Išsikėlė į Rochesterį

Juozas Vėsa, prieš kelis me
tus atvykęs iš tremties į South 
Bostoną su savo šeima išsikėlė 
gyventi į Rochester, N. Y.

PARDUODAMA:
X kambarin namas, apšildomas, su 

vonia, apdraustas. Yra žemės, ūkiniai 
trobesiai, veranda, vasmedžiai. Hud- 
son. Mass.

Užkandinė (Luneheonette) So. Bos- 
tone naujai įrengta, su patobulini
mais. žemos nuomos kainos. Geriausia 
proga.

JOSEPH E. LARKIN
REAL ESTATE AND 
INSURANCE BROKER

So. 8-3894 
479a W. Broadvvay. Han. 6-1200

So. Boston. Mass. BL. 8-1817
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NEW YORKO LIETUVIŲ TREMTINIŲ DRAUGIJA

GEGUŽES 19 D. ŠV. STANISLOVO PARAP. SALĖJE 
Driggs Avė. ir Newel St. Greenpointe

6 vai. po pietų rengia linksmą vakarą. -

Pr°vStia“k 4 “Paskutinis Šposas”
Vaidina Brooklyno vaidint-ęų trupė. Vadovauja dramos aktorius Vitalis 

Žukauskas. Po vaidinimo šokiai, grojant Alg. Kačanausko orkestrui, šokiu 
metu veiks geras bufetas. Bilietų kaina $125. tik šokiams $0.75. Bilietai iš 
anksto gaunami: "Darbininke". 417 Grand St.; “Gabijoje”. 340 Union Avė.; 
J. Ginkaus saldainiu krautuvėje ir vaidinimo dieną prie kasos. Pradžia 
punktualiai.


