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gos karinės svarbos
VVashingtonas. — Paskuti

nėmis dienomis senato komisi
ja apklausė laivyno štabo vir
šininką admirolą F. Sherman 
ir pradėjo klausinėti Valst. De
partamento sekr. Achesoną.

Sherman už Kinijos krantų 
blokadą

Adm. Sherman taip pat pa
reiškė nuomonę, kad gen. Mac 
Arthuras turėjo būti atleistas, 
nes jis nepakankamai laikęsis 
duotų nurodymų ir nustatytos 
politikos. Bet jis laikėsi arčiau 
prie MacArthuro siūlomos li
nijos, pasisakydamas už Kini
jos krantų karinę blokadą. 
Nuo MacArthuro šiuo atžvilgiu 
jis skiriasi tik tuo, kad mano, 
jog tą blokadą turi 
Jungt. Tautos, o Mac 
nuomone reikale turi 
JAV ir pačios vienos.

Savo pareiškimuose
kita ko adm. Sherman atsklei
dė faktą, jog praėjusi gruo
džio mėnesį buvo didelė naujo 
pasaulihio karo grėsmė. Mac 
Ąrthurui buvęs duotas {saky
mas laikyti savo armiją pasi
ruošusią visuotiniam karui. Pa
našūs 
kitur 
goms.

Kalbėdamas kitais klausi
mais, Achesonas taip pat pasi
sakė prieš MacArthuro siūlo
mą politiką, nes išplėtus karo 
veiksmus ir į Kinijos teritoriją, 
Achesono nuomone, įsikištų 
Sovietai ir galėtų prasidėti 
naujas pasaulinis karas. Taip 
pat Valst. Departamento sek
retorius nurodė, jog JAV esą 
linkusios Korėjoj sustoti prie 
38 paralelės ir pradėti dery
bas. Jis turįs vilties, jog kinai, 
pagaliau įsitikinę, kad Jungt.

Tautų pajėgų nenugalės, turės 
leistis į derybas. Bet taip pat 
Achesonas nurodė, jog pirmiau 
turi būti nutraukti karo veiks
mai, o tik tuomet pradėtos de
rybos. Jis kartu pažymėjo, jog 
Korėjos karui baigti negali 
būti priimtos kinų komunistų 
jau seniau nurodytos sąlygos, 
kad turi 
Formoza 
Tautas.

Šiomis
bus klausinėjamas toliau.

būti jiems užleista 
ir jie priimti j Jungt.

dienomis Achesonas

PROSTITUTES KOMUNIS
TAMS LABIAU REIKALIN

GOS

KOMUNISTŲ 0FENSYVĄ PA
RUOŠĖ SOVIETŲ GENERO

LAS

vykdyti 
Arthuro 
to imtis

tarp

nurodymai buvę duoti ir 
esančioms JAV pajė-

Reichenberg. — Čia kalbė
damas, vienas Čekoslovakijos 
komunistų partijos atstovas 
pareiškė, jog valstybėje lygy
bės negali būti. Valstybė pilie
čius vertinanti pagal jų nau
dingumą ir patikimumą komu
nizmui. Pirmoji vieta komunis
tinėj valstybėj tenkanti karei
viams. Toliau einą tokia eile: 
darbininkai ir ūkininkai, įstai
gų tarnautojai, amatininkai, 
mokytojai, intelektualai ir stu
dentai, menininkai, pirkliai ir 
prostitutės. O tik po visų šitų 
— dvasininkija.

Taipeh. — Žiniomis iš Kinijos, 
šio mėnesio pradžioje įvyko ko
munistų vadų pasitarimas, ku
riame buvo aptartas dabar 
vykstančios jų ofenzyvos klausi
mas. šiam pasitarimui pirminin
kavo ir teikė instrukcijas atvy
kęs Sovietų generolas.

Tokio. — Pastarosiomis die
nomis kinų komunistai pradėjo 
stipriau priešintis Jungt. Tau
tų pajėgoms ir telkia naujus 
dalinius. Taip pat lietus kliudė 
ne tik aviacijos valksmus, bet 
ir šarvuotieji daliniai purvinais 
keliais sunkiai galėjo judėti. 
Bet ir šiose sąlygose priešas 
buvo išstumtas iš eilės vieto
vių.

Šiuo metu ne tik komunistų 
ofenzyva yra atmuštą, bet, 
kaip paskelbė aštuntosios ar
mijos vadas gen. J. Van Fleet, 
ir sąjungininkai priešo perse
kiojimo fazę yra baigę. Šis pa
reiškimas, kaip manoma, tu
rėjo tikslo paskatinti komunis
tus nutraukti karo veiksmus 
ir pradėti derybas. Kaip tik 
šiomis dienomis Jungt. Tautų 
gen. sekretorius T. Lie, kalbė
damas Kanadoje, pažymėjo, 
kad komunistams pralaimėjus 
savo didžiąją ofenzyvą ir ma
tant, kad jie negali 
Jungt. Tautų pajėgų, 
rančios palankesnės 
baigti karo veiksmus 
bomis išspręsti

nugalėti 
susida- 
sąlygos 

ir dery-
ginčijamus

MIRĖ PHILADELPHIJOS KARD.
DOUGHERTY

Achesonas liudija *

BUVUS PREZIDENTAS 
KALĖJIME

Gegužės 31 d. Philadeiphijo
je staiga mirė kardinolas Dou- 
gherty, sulaukęs 85 metų am
žiaus.

štaboPo jungt. karo pajėgų 
viršininkų apklausinėjimo se
nato komisija pradėjo klausi
nėti Valst. Depart. sekr. Ache
soną.

Prieš pradėdama klausinėti 
Achesoną, komisija paskelbė 
vieną Valst. Departamento do
kumentą, kuriame pareiškia
ma, kad Formoza neturinti y- 
patingos karinės svarbos 
jog galima laukti, kad ji 
teks į komunistų rankas, 
dokumento paskelbimas,
chesonui dėl to protestuojant, 
gana žymiai susilpnino jo po
ziciją. Dėl to dokumento Ache
soną^ tepaaiškino, jog jis buvęs 
paruoštas, kad apsaugojus 
JAV prestižą, jei komunistai 
Formozą užimtų. Taip pat nu
rodė. kad jis buvęs paruoštas 
Tokio esančių pareigūnų, ku
rie nėra Valst. Departamento 
žinioj.

ir 
pa- 
Šio
A-

Londonas. — Anglų spaudos 
žiniomis, buvęs komunistinės 
Vengrijos prez. Szakasits nu
teistas už šnipinėjimą 20 metų 
kalėti. Szakasits yra buvęs so
cialdemokratų vadas ir jo pa
stangomis Vengrijos socialde
mokratų partija po karo buvo 
sujungta su komunistų 
ja, o jis pats išrinktas 
dent, bet pernai 
sveikatos” iš pareigų 
traukė.

parti- 
prezi-

“dėl
pasi-

LIEPOS MEN. SAUKIAMA
TIK 15.000 NAUJOKŲ

Washingtonas. — Armijos 
vadovybė paskelbė, kad liepos 
mėnesį bus pašauta į karo tar
nybą tik 15.000 naujokų. Tai 
yra mažiausias skaičius nuo 
dabar vykdomos mobilizacijos 
pradžios. Jūrininkai, jūrų pės
tininkai ir aviacija visai nerei
kalauja naujokų.

Atlaikęs 61 metų kunigys
tės sukaktuvines mišias, kar
dinolas sugrįžo į savo kambarį 
ir čia, širdies smūgio ištiktas, 
mirė. Gimęs Pennsylvanijoje, 
kunigu įšventintas Romoje 
1890 metais ir 1903 m. nomi
nuotas Filipinų vyskupu. 1915 
m. paskirtas Buffalo vyskupu 
ordinatu. Po trejų metų per
keltas į savo tėviškę Philadel- 
phiją arkivyskupu metropoli
tu, kur ištikimai vadovavo 1,- 
058,000 katalikų iki savo mir
ties.

Kardniolas Dougherty buvo 
vadinamas 20 amžiaus vysku
pu misionierium.

Popiežius Pijus XII žinią a- 
pie kardinolo mirtį priėmė su 
giliu liūdesiu. Kardinolas Spel- 
manas, charakterizuodamas 
velionį, pasakė: “Tai buvo vys
kupas. pilnas tikėjimo, drąsos 
ir, eidamas savo pareigas, 
griežtai laikėsi sąžinės balso.”

Miręs kardinolas Dougherty, 
JAV kardinolų dekonas

VAK. VOKIETIJA APGINK
LAVO PASIENIO POLICIJĄ

Bonna. — Į rytinės Vokie
tijos zonos pasienį, kurį ligi

Pats stipriausias US bombonešis B-50 (oro tvirtovė) pirmą kartą išbandoma. Lėktuvas 
sprausminis

šiol saugojo tik negausi žan
darmerija, šiomis dienomis at
vyko 10.000 vyrų Vakarų Vo
kietijos pasienio policijos. Nau
ji daliniai atvyks artimiausiu 
laiku. Jie saugos visą pasienį 
nuo jūros ligi Čekoslovakijos 
sienos. Naujieji policijos dali
niai ginkluoti pistoletais, šau
tuvais ir kulkosvaidžiais, šias 
policijos pajėgas Vakarų są
jungininkai leido Vak. Vokiet:- 
jai suorganizuoti, kad būtų su
daryta Rytų Vokietijos karinei 
“liaudies policijai” atsvara. Vi
daus reik. min. Lehr pareiški
mu, į policijos pajėgas sava
noriškai įsiregistravo 45.000

klausimus. Valst. Departamen
to sekr. Achesonas senato ko
misijoj nurodė, kad, Jungt. 
Tautų pajėgoms išstūmus prie
šą už 38 paralelės, JAV linku
sios čia sustoti ir pradėti de
rybas. šie du pareiškimai ne
abejotinai turėjo tikslo kinus 
paskatinti nutraukti kovas ir 
pradėti derybas. To paties, ma
noma, tikslo siekė ir gen. Fleet 
pareiškimas.

Viltis, kad komunistai gali 
pagaliau parodyti noro baigti 
karą, remiama tuo, kad jie 
yra patyrę labai didelių nuos
tolių ir turi būti pamatę, jog 
ir toliau kariaudami nelaimės. 
Skaičiuojama, kad pirmosios 
šių metų jų ofenzyvos nuosto
liai siekia 70.000 vyrų, o ant
rosios ligi 160.000. JAV nuos
toliai ligi gegužes 31 d. siekė 
67,427 vyrus, iš kurių 10.127 
nukauti. 11.411 dingę be žinios 
ir 45.889 sužeisti. Bet kol kas 
į tuos paraginimus kinų komu
nistai visai neatsiliepė ir 
duomenų, kad jie tikrai 
pasiryžę leistis į derybas.

nėra 
būtų

DI-PRANCŪZAI ATRĖMĖ 
DELI KOMUNISTŲ PUOLI

MĄ

Hanoi. — Prancūzų karinė 
vadovybė Indokinijoj paskel
bė, kad jos daliniams pavyko 
sėkmingai atremti 45.000 ko
munistinių partizanų, kurie 
bandė įsiveržti į garsią ryžių 
sritį, šiuo metu jau yra ryžių 
piūties metas, ir manoma, kad 
komunistai specialiai pradėjo 
puolimą, norėdami pagrobti į 
savo rankas ryžių laukus ir 
papildyti savo maisto ištek
lius. Tai buvo didžiausias puo
limas, kai nuo balandžio 6 d. 
komunistai vėl perėjo prie par
tizaninio karo, bet prancūzams 
sutraukus 4.000 karių ir pa
naudojus bombonešius bei ko
vos lėktuvus, raudonųjų masi
nis puolimas nepasiekė ' savo 
tikslo.

DIDELIS ITALIJOS KRIKŠ
ČIONIŲ DEMOKRATŲ 

LAIMĖJIMAS

Roma. — Italijoj vykstan
čiuose savivaldybių rinkimuose 
krikščionys demokratai pasie
kė didelio laimėjimo, gaudami 
41,1% visų balsų. Praėjusį 
sekmadienį rinkimai įvyko 
trečdaly visų Italijos miestų ir 
provincijų. Kiti du trečdaliai 
rinks per du ateinančius sek-
madienius. Provincijose, kur 
rinkimai jau įvyko, komunistai 
ir su jais susiblokavę kairieji 
socialistai gavo tik 33.3G iš 
8.500.000 balsų ir krikščionys 
demokratai gavo daugumą net 
279 vietovėse, kur ligi šiol vy
ravo komunistai. Tarp kitų vie
tovių komunistai r ralr.imčjo 
ligi šiol jų turėtą daugumą Ge
nujoj. Venecijoj. Ankonoj. Ra- 
venoj, Varese, Novaroj, Corli 
ir Milane, kur ligi šiol daugu
mą turėjo nuosaikieji socialis
tai.

— Dunkirk. N. Y., prigėrė 
24 vaikų tėvas M. Maio.

r

Prezidentas H. Truman atostogaudamas (Y’orktown, Va.) nuo 
savo jachtos sveikina praplaukiančius laivus.

V AKARAI SIŪLO SUSIRINKTI 
I'ASHINGTONE

Paryžius. — JAV, Anglija ir 
Prancūzija įteikė Sovietams 
notas, kuriose siūlo sušaukti 
liepos 23 d. Wąsb'e-etone šių 
kraštų užs. reik, ministeriu 
konferenciją. Šio žygio Vaka
rai ėmėsi, negalėdami per 13 
savaičių užs. reik, viceministe- 
rių konferencijoj susitarti su 
Sovietais dėl numatomos užs. 
reik, ministeriu konferencijos 
darbų tvarkos. Ligi šiol užs. 
reik, viceministeriai jau posė
džiavo 64 kartus. Svarbiausia 
nesutarimo priežastis, kad So
vietai būtinai nori į užs. reik, 
ministeriu konferencijos dar
botvarkę įrašyti Atlanto pak
to klausimą. Jie įrodinėja, kad 
Atlanto sąjunga esanti svar
biausia dabartinio tarptautinio

įtempimo priežastis, nes ji e- 
santi nukreipta prieš Sovietus 
ir jų sąjungininkus. Vakarų 
jungininkai nurodo, kad At
lanto sąjunga yra sukurta tik 
gynimosi tikslui, nuolat gre
siant sovietinei agresijai. Be 
to, joje dalyvauja ne tik Pary
žiaus konferencijoje atstovau
jamos valstybės, bet ir kiti 
kraštai. Dėl šių priežasčių jie 
nesutinka šio klausimo įrašyti 
į užs. reik, ministeriu konfe
rencijos darbų tvarką. Taip 
negalėdami susitarti, dabar 
Vakarai pasiūlė susirinkti 
svarstyti tų klausimų, dėl ku
rių pasiekta susitarimo, palie
kant dalyviams teisę kitus 
klausimu iškelti konferencijos 
metu.

jlCUlyTos ŽINIOJ
• Anksčiau labiausiai iš visų Europos kraštų javų pcrtekusioj 

Vengrijoj prieš kiek laiko vėl įvestos duonos kortelės. Normalus 
duonos davinys dienai vienam gyventojui nustatyta puse svaro.

• JAV laivynas pagal savitarpinės pagalbos sutartį perdavė 
prancūzams 10.000 tonų lėktuvnešį Langlev.

• žiniomis iš Rytų Vokietijos Hallėje Sovietai sušaudė 40 
sugaudytų savo armijos dezertyrų.

• Armijos štabo viršininkas gen. J. L. Collins Vokietijoje 
inspektuoja JAV kariuomenės dalinius.

• Vakarų Vokietijoj gautomis žiniomis, sovietinės Vokietijos 
zonos urano kasyklose šiuo metu dirba 300.000 prievartos dar
bams paimtų vokiečių.

• Danijos gynybos ministeris parlamente pranešė, kad vy
riausybė numato armiją padidinti ligi 100,000 vyrų, neįskai
tant milicijos.

• JAV atstovas prie Jungt. Tautų W. R. Austin pareiškė, 
kad JAV artimiausiu laiku praneš, kiek jos skubiu atveju skirs 
Jungt. Tautų žinion savo karinių pajėgų.

• JAV karinė vadovybė Vak. Vokietijoj įsakė, kad ligi šiol 
ten veikusi lenkų repatriacinė komisija baigtų savo darbą ir ligi 
birželio 15 d. išvyktų, nes norinčių grįžti namo Lenkijos piliečių 
Vokietijoj neatsiranda.

• Anglų karo ministeris J. Strachey spaudos konferencijoj 
pareiškė, jog bus sustiprintos anglų karinės pajėgos Vokietijoje.

• Vyriausybė išleido potvarkį, kuriuo draudžiama JAV pi
liečiams vykti į Čekoslovakiją. Potvarkis išleistas ryšium su 
Amerikos piliečio Oatis suėmimu, šis suėmimas rodo, jog vyks
tančių į Čekoslovakiją JAV piliečių saugumas ir likimas yra 
pavojuje.

• Žiniomis iš Berlyno, ligi šių metų balandžio mėn. pal>aigos 
iš sovietinės Vokietijos zonos į vakariečių valdomus Berlyno sek
torius atbėgo 147.000 asmenų.
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LIETUVOS RAŠYTOJAI VERČIAMI DERGTI 
TĖVŲ ŽEMĘ

J. Šimkus “Pergalės” žurna
lo N. 8 straipsny “Lietuvių ta
rybinė literatūra” atvirai pri
sipažįsta, kad lietuviai tarybi
niai rašytojai, vykdydami par
tijos įsakymą, gavo kurti tai, 
ką ta nurodė.

Stambiausias iš jų visų Šim
kui buvo P. Cvirka, pa
sirodęs su apsakymų rinkiniu 
“Ąžuolo šaknys” ir pokariniais 
apsakymais: Brolybės sėkla, 
Deputatas, Daina ir Pabučiavi
mas. Mirtis sukliudė baigti ro
maną “Upė negrįžta.” Taip pat 
davė apybraižų rinkinį “Gruzi
jos širdis”. Cvirkos daugiausia 
išugdyti pasirodė jaunieji ko
munistai Jonas Avyžius 
ir Mykolas S 1 u c k i s.

Enkavedisto “romanas”

Šimkus labai iškelia A. Gu
ze v i č i a u s “Kalvio Igno
to teisybę”, kur “pirmą kartą 
taip plačiai vaizduojama ko
munistų partijos vadovaujama 
laiudies kova dėl Tarybų 
valdžios sukūrimo Lietuvoje 
1918-19 metais.” Anot Šim
kaus, “romane tiesiog istori
niais faktais vaizdingai įrodo
ma (tur būt, tik vienam Šim
kui su Guzevičium plius Snieč
kų), kaip Lietuvos buržuazija, 
pradedant krikščionimis demo
kratais ir baigiant socialdemo
kratais, suranda bendrą kalbą 
su kaizeriniais ir kitų Vak. 
Europos valstybių imperialis
tais prieš Lietuvos liaudį. Iš čia 
kiekvienam aišku, kad taria- 
moji “nepriklausomoji” Lietu
va buvo sukurta Lietuvos re
akcijos ir užsienio imperialistų 
rankomis prieš Lietuvos liau
dies valią (tikriau — čekistų), 
paskandindama darbo žmonių 
kraujuje visus liaudies revo
liucinius laimėjimus”. Jei A. 
Guzevičius būtų ne čekistas ir 
turėtų nors kiek objektyvumo, 
tai paskutinėj to savo “roma
no” daly turėtų parašyti, kaip 
“laisvę mylinti Sov. Sąjunga”, 
susitarusi taip pat su “taiką 
mylinčia” hitlerine Vokietija, 
savo “jokių imperialistinių sie
kimų neieškančią draugystę” 
užantspaudavo Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo respublikų pagrobi
mu, o Šimkų, Guzevičių ir Co. 
bolševikų terminais tariant, 
pasamdė pūsti per jėgą žmo
nėms į akis miglą, kad tame 
užgrobime nebūta jokio impe
rializmo. O kaip žmonės iš tik
ro į tą užgrobimą reagavo, tas 
pats J. Šimkus gali gerai atsi
minti kad ir iš laiškų (ir vis 
dėlto žmonės drįso juos siųs
ti’), kurių visą krūvą paliko 
savo redaktoriaus stalčiuje, 
prieš išbėgdamas į Sov. Rusi
ją. Kadangi Guzevičius su tuo

TF.VŲ MARIJONŲ MARIANAPOLIO KOLEGIJOS

SIDABRINIO JUBILEJAUS PROGA RENGIAMAS

Milžiniškas Piknikas

RYTA
Prasideda 11 valandą 
iškilmingos šv. Mišios 
Dalyvaus Bostono 
lietuvių parapijos choras

Dainuos So. Bostono liet, parapijos choras, 
gros Worcesterio lietuvių Drums (būgnų) 

Corps
Šoks So. Bostono lietuvių tautinių šokių grupė

3:00 vai. šokiai grojant populiariam Al Stevens Radijo Orkestrui.

- Lietuvių Diena
TREČIADIENI, LIEPOS-JULY 4, 1951

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE—THOMPSON, CONN.

• Jei jūs norite turėti tik
rai gero stiliaus naujausia 
mašiną... su geru vidaus j- 
rengimu... geriausios koky
bės, nesirauskite per ilgai 
savo banko sąskaitose — 
tuojau užsakykite Ford Vic- 
toria. ši mašina duoda daug 
laisvės orui, tikrai puikus 
Convertible... tikrai geriau
sios rūšies ir prabangos se
danas. ir dar su V-8 jėga. 
Jūs galite pasirinkti vieną 
iš 5 spalvų arba vieną iš 
5 deriniu dvejų spalvų su 
puikiu vidaus įrengimu

< I,uxury Lounge and "Color 
Keyed“).

\ 

t

— pirkite

A. PAKALNIS, Vokietija

romanpalaikiu stovi “tvirtose 
partiškumo pozicijose” (o kaip 
čekistas nestovės: juk ir pats 
Šimkus, jei kitaip rašytų, gali 
vieną dieną dingti be žinios...), 
todėl jis laikomas “pačiu reikš
mingiausiu ligšiolinės lietuvių 
tarybinės prozos kūriniu.”

Bet to neužtenka: iš “roma
no” Guzevičius padarė ir to 
paties vardo “dramą”, kuri 
pirmą kartą buvo pastatyta 
Vilniaus dramos teatre per so
vietinio šeimininkavimo Lie
tuvoje dešimtmetį.

Kolektyvinių ūkių kūrimą 
Lietuvoje pagal partijos nuro
dymu pavaizdavo J. Avy
žius, todėl minimojoj ap
žvalgoj už tai atiduodama gar
be ir jam, ir partijai. Ypač 
gėrimasi jo apysakomis “Pali
kimas” ir “Garbė.”

Jonas Dovydaitis 
iškilo romanu “Po audros”, 
kuriame “nemaža vietos užima 
klasių kovos ir tiesiog priešų 
banditinės veiklos aprašymas, 
kurio metu išryškinamas kla
sinių priešų niekšiškumas, jų 
išdavikiškumas’. ir t.t. Dabar 
“romanas” dar pataisytas 
(matyti, per maža buvo sura
dęs “niekšų” ar juos išder
gęs) ir išleistas nauja laida. 
Dovydaitis davė 3 bolševikinių 
apsakymų rinkinius: “Apsaky
mai”, “Draugai iki mirties” ir 
“Prie žaizdro”, be to, neatsi 
randant kitų aukštintojų, ats
kiromis brošiūromis išgarbino 
“socialistinio darbo didvyrius, 
Griškevičių, Juodinską, stacha- 
noviečius.”

Paimtas už gerklės A. Vienuo
lis “susiprato”

Ir A. Vienuolis —po 
išgyventų “nemažų idėjinių 
klaidžiojimų” — susiprato ir 
pasirodė su apysaka “Išdukte
re”, kur “su tikru meistrišku
mu pavaizdavo buožę, jo šlyk
štų moralinį veidą”. Ji, anot 
Šimkaus, parodė, kad ir “Vie
nuolis nūdienėje kūryboje nau
dojasi socialistinio realizmo 
metodu. Tai buvo pirmas po
karinis rašytojo laimėjimas". 
Romane “Puodžiūnkiemis” ra
šytojas “atskleidė šlykštų visos 
mūsų kaimo buržuazijos vei
dą” (70 p.), “pavaizdavo bur
žuazinės žemės reformos klas
tingumą” ir “įsitikinamai de
maskavo buržuazijos melą apie 
tariamai ‘nepriklausomą’ Lie
tuvą”. Tuo būdu romanas 
“veikia kaip priešnuodis bur
žuazinių idėjų likučiams nuga
lėti”, nors jis ir turi trūkumų 

(—atsieit, dar per maža “pa
garbinta” partija).

J. Baltušis, faktiš
kasis sovietinės rašytojų są
jungos politrukas, davė eilę ap
sakymų, kurių reikšmingiausi 
pro partijos akinius atrodo 
“Abyšalė”, “Tilindžio nuosto
liai”, •“Kaip atkerėjo vinkšną”. 
J. Marcinkevičius 
eilėj apsakymų ir apysakoj 
"Audronė Normantaitė” vaiz
duoja pokario meto Sovietinės 
Lietuvos žmones, bet, nepai
sant to, “aiškiai matyti, kad 
autorius nepažįsta tarybinių 
žmonių, jų šaunios veiklos ir 
todėl sukuria ne gyvus prieša
kinius (!) žmones, bet tik jų 
schemas”. “Keletą vertingų 
apsakymų ir apybraižų parašė 
Justas Palemonas, kur 
buvo “išryškintas tarybinis pa
triotizmas, atsidavimas Stali
no - Lenino partijai”. “Senes
nės kartos rašytojai J. G r u- 
š as ir J. Paukštelis 
taip pat parašė po vieną ki
tą apsakymą, vaizduojantį mū
sų liaudies pokarinį gyveni
mą.” Ypač atžymima Paukšte
lio apybraižų knyga “Kelionė 
po Užkaukazį.” Tai — “ge
riausias Paukštelio pokarinės 
prozos kūrinys. Keletą apsaky
mų ir apybraižų taip pat pa
rašė Alb. Žukauskas, 
Juozas Banaitis, Julius 
Būtėnas ir Vincas Ž i- 
1 i o n i s.

Vyt. Sirijos Gira, 1947 
m. išleidęs eilėraščių rinkinį 
“Pro amžių bėgį” ir vaikams 
eilėraščių rinkinį “Laivai”, nu
ėjo tėvo pėdomis, duodamas 
stambų apsakymą “žmonės 
baltais chalatais”, kuriame, a- 
not Šimkaus, “konkrečiais fak
tais įrodo, kad joks inteligentas, 
joks mūsų krašto žmogus ne
turi ir negali stovėti nuošaly 
nuo politikos, nuo visuomeni
nio - politnio gyvenimo” (t. y. 
komunistinimo savęs ir kitų). 
“Politiškai teisingas” pasirodo 
Gira ir kituose apsakymuose: 
“Misterio Redklifo kryžiaus 
žygis”, “Viename uoste” ir kt.

Ieva Simonaitytė 
pasirodė su nedideliu apsaky
mų rinkiniu, iš kurių ypač iš
keliamas “Automobilis” A. 
Gricius —daugiau pasi
reiškia dramaturgijoj. Žymes
niais laikomi apsakymai “Bar- 
vainio sodyba” ir “Pergalė.” 
St. K a p n y s su rinkiniu' 
“Laimei nevėlu” nori eiti pagal 
kompartijos nurodymus, bet— 
nemoka. Todėl Šimkus savo 
draugui skelbia tokį sprendi
mą: “vis dėlto autorius neį
stengė bent kiek giliau paro
dyti naujo gyvenimo reiškinių, 
naujų žmonių, nepajėgė nuga-
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Kolegijų studentai Columbijos universitete laiko egzaminus, nuo 
kurių pasisekimo ar nepasisekimo priklausys, kurie galės toliau 
mokytis ir kurie turės eiti Į kariuomenę. Tokius egzaminus lai
kė 175,000 JAV kolegijų studentų.

lėti pasenusio kritikinio realiz
mo metodo.” Halinai Kor
sakienei, išleidusiai ap
sakymų rinkinį “Gimtajame 
mieste” tik iš dalies tepavyko 
įgyvendinti savo sumanymus, 
nes naujo gyvenimo silpnas 
pažinimas neleido autorei su
kurti pilnakraujų tarybinių 
žmonių.”

A. Baužos, 14 apsaky
mų rinkinio “Persilaužimas” 
autoriaus, “beletristika labai 
įvairi savo tematika, nesikar- 
tojanti, aktuali ir idėjiška savo 
turiniu”. K. Marukas 
davė rinkinį “Draugystė”, dau
giausia iš sovietinės armijos 
kovų. Užtat laikomas aktualiu 
ir brandžiu. Dar pasirodė VI. 
S u c h o c ki s-Audronaša su 
keliais apsakymais, A. P a - 
kalni s, A. B e r i o z o - 
v a s, Vyt. R a d a i t i s, 
Alf. Bieliauskas, Br. 
L u k i n s k a s, VI. Mozū
riūną s ir kt.

Iš vaikams ir suaugusiems 
rašančių politikuotojų Šimkus

Dri/rt,' it ak " -r

Jei perkate ateičiai

iškelia ypač Liūnę J a n u š y- 
t ę su “Pirmosiomis dieno
mis” ir “Vasarnamiu prie jū
ros”, Myk. S 1 u c k į su 
“Protestu”, “Garbe”, “Aš vėl 
matau vėliavą’. Tuo tarpu K. 
Jankauskas su “Beržė
nų stoties kuriku” išėjo “blan
kus, be įtikinamo ryšio su pla
tesnėmis liaudies masėmis ir 
kom. partija.” Tačiau, nepai
sant to prievartinio garbinimo, 
vis dėlto Šimkus konstatuoja, 
kad “mūsų prozaikai dar toli 
gražu neatskleidė plačiau mū
sų tarybinės tikrovės.” Todėl 
greičiausiai koks nors Meiškė 
kom. partijos vardu diriguoja 
Šimkui (kaip kad “Tarybų 
Lietuvoj” — Kalvis...), o šis 
— rašytojams: “šias stambias 
spragas mūsų prozaikai turi 
užpildyti jau artimiausioj atei
ty”. Ką būtų tas pats Šimkus 
pasakęs, jei tos jo taip dergia
mos Nepriklausomos Lietuvos 
laikais, kad ir jis pats neblo
gai, palyginti, gyveno, taip pat 
kuri iš valdančių partijų— ir

Jūs galite permokei
bet geresnio nenupirksite

SPORTO BELAISVIAI STOCKHOLME
(Rašo K. RAUKLAUKIS, mū

Stockholme vyksta pasauli
nės fektavimo varžybos. Fek- 
tuotojų yra ir iš anapus gele
žinės uždangos, juos atstovauja 
vengrai. Bet jie čia gyvena 
kaip vergai, nes vengrų slap
toji policija saugo ir stebi kiek
vieną jų judesį. Moteris fektuo- 
jas, kurios apgyvendintos Car- 
ton viešbutyje, saugo komunis
tų tūzas Krajkovič ir policijos 
agentas Babrian. Vyrai apgy
vendinti turistiniame laive “af 
Chapman” ,apie laivą sukinė
jasi eibės politrukų.

Laisvame Stockholme gyve
na tie vargšeliai toje pačioje 
baimėje, kaip ir Budapešte. Nė 
vienas iš jų negali “nušokti”, 
nes tik vedę fektuotojai tegavo 
leidimą vykti. Jiems buvo ofi
cialiai pasakyta, kad. jeigu ku
ris iš jų tik mėgins “atskilti”, 
nukentės to giminaičiai. Du iš 
vengrų pačių gerųjų fektuoto- 
jų, Londono olimpiados meiste
ris kardu ir floretu Maszlai ir 
meisteris kardu Papp, kaipo 
nepatikimi negavo leidimo at
vykti.

Vengrų fektuotojų grupės 
politinė vadovybė kartu su 
Vengrijos pasiuntinybe Stock
holme budi, kad nė vienas iš 

tai savų žmonių, bet ne sveti
mų imperialistų ir okupantų— 
būtų taip ėmusi “planuoti” ir 
diriguoti visus rašytojus ir vi
są kultūrinį gyvenimą? Ar jis 
nebūtų iš pasipiktinimo pro
testavęs? Tad ko tyli dabar, 
kai vietoj seniau davinėjusio 
nurodymus Kaplano dabar vis
ką diriguoja naujas ruselis?
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sų bendradarbis Švedijoje)

dalyvių “nesutrefnintų” liau
dies demokratijų “atskildami.” 
Jiems nevalia gatvėje Kalbėti 
ir atsakyti į pažįstamų pasvei
kinimus, jie turi vaidinti ir 
kurčius ir nebilius. Prieš veng
rams vykstant į Švediją, buvo 
"apšviesta”, kad toje kapitalis
tinėje sostinėje siaučia badas 
ir kad viskas normuota. Jie 
baisiai nustebo, pamatę, kad 
visko pilna. Ir negana to kad 
pilna, viską galima ir pirkti. 
Taigi visi, neatsiliekant nė 
politrukams ,ėmėsi pirkti dra
bužius, medžiagas, vilnones 
prekes ir maisto produktus, y- 
vpač konservus. Per paskuti
nius dvejis metus Vengrijoj 
bulvės, pienas, sviestas, mėsa, 
lašiniai ir t.t. buvo labai retas 
paukštis, tik gegužės 1 d. ir 
per komunistines šventes te
gaudavo tų “patrovų” po labai 
mažą kiekį.

Bet viso to negana, vakar, 
t. y. gegužės 22 d. visiems 
fektuotojams buvo visiškai už
drausta išeiti, gal būti tai baus
mė ,kad taip žiauriai prakišo 
floretu Egiptui ir Prancūzi
jai.

Kiek laimingesnis už veng
rus buvo lenkų žymusis teni
sininkas Wladislaw Skonecki, 
kuris dabar vieši Šveicarijoje 
Davis taurės turnyre. Stotyje 
jis staiga, dingo, visi tuoj su
prato, kad tas, bene pats ge
riausias tenisininkas anapus 
uždangos, “atskilo”, šiandien 
pranešė rytinis švedų radijas, 
kad Skonecki nebegrįš į Lenki
ją. nes ten sportininkas pir
moje vietoje turi būti ne spor
tininkas, o politikas.

• štai aiškus ir neginčija-
mas įrodymas, kad jūs gali
te permokėti, bet negalite 
geriau pirkti! Vien tik pa
žvelgę. įsitikinsite, kad nei 
vienas' eonvertible negali 
nieko gražesnio pasiūlyti. Pa
bandykite ir įsitikinsite, kad 
negalite turėti geresnio pasi
važinėjimo. nes Ford’s Auto- 
matic vairavimo kontrolė 
pašalina bet kokį kratymą... 
yra pritaikyta visoms kelio 
aplinkybėms. Ir jūs gaunate 
puikia mašina V-8 jėgos... su 
automatine mylių matuokle 
kurui taupyti.
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NORI AR NENORI
Sovietai tartis visada įsinori, kai nori ką nors prilaikyti ar 

sugaišyti. Tada jie pasidaro nepaprastai plepūs. Taip jie praėju
siais metais prisikabino būtinai pakalbėti apie Vokietijos atgin- 
klavimą. Sovietai pirmieji ir pasiūlė sukviesti keturių didžiųjų 
konferenciją. Tris mėnesius susirašinėta, kol suseita pasikalbė
ti, ir tris mėnesius kalbėta, kokioje eilėje ir ką svarstyti. Per tą 
laiką Sovietų nusistatymas pasikeitė. Jie pamatė, kad Vokietijos 
atginklavimas ne toks spartus, kaip pradžioje rodėsi, ir nebesu
stabdomas tiktai kalbomis. Paryžiuje besikalbant ir besėdint, ten 
atsisėdo ir gen. Eisenhou eris su visu Atlanto Sąjungos štabu. 
Atlanto paktas bolševikams ir pasirodė dabar baisesnis už Vo
kietijos atginklavimą.

Sovietų atstovas, Andriejus Gromyko, pareikalavo, kad 
Atlanto sutartis būtų įtraukta į diskusijas, ir tai pirmuoju ar 
bent pagrindiniu klausimu. Vakariečiai nesutiko to daryt. Buvo 
nurodyta, .kad Atlanto Sąjungą sudaro ne 3 didžiosios valstybės, 
gurios sėdi prie derybų stalo, bet 12. Be to, ta sutartis išeina 
už Europos sienų. Konferencija gi buvo sukviesta numatyti klau
simams, kurie rišasi su Europa ir su keturių didžųjų valstybių 
okupacija. Ji turinti Europoje artėti prie pabaigos. Tam reika
linga paskubinti taikos sutartys su Vokietija ir Austrija. Kiti 
klausimai turi būti svarstomi Jungtinių Tautų posėdžiuose.

Tuo tarpu Sovietai, kaip paskutinieji metai parodė, Jung
tinių Tautų pasitarimų nenori. Jie norėtų grįžti prie slaptos dip
lomatijos su atskiromis valstybėmis, ką yra daręs ir Hitleris. 
Taip galima daugiau pešti ir nuo žmonių akių prisidengti. Ypač 
jiems nemalonus pasirodė reikalas svarstyti Balkanų padėtį. Va
kariečiai spiriasi, kad ten būtų vykdomos po karo pasirašytos 
sutartys, kurios tiems kraštams užtikrino laisvą apsiprendimą. 
Vakariečiai norėtų bolševikus grąžinti į jų pirmykščias sienas, 
o šie siekia vakariečius nustumt už Atlanto. Kap dėl to dalyko 
gali susitarti, kad nei vienai pusei tai nepriimtina? Bet bandyti 
galima.

Kadangi iš Paryžiaus bandymų ligi šiol beveik nieko neišė
jo, tai JAV, Britanija ir Prancūzija pasiūlė suseiti Vašingtone 
ir jau nebe pagalbininkams, o patiems užsienio reikalų ministe- 
riams. Tuo reikalu įteikta Maskvai nota, šiomis dienomis paaiš
kės, ar Sovietai dar nori kalbėtis, ieškos visokių priekabių atsi
kabinti. Bet jei kada didieji atsikabins nuo derybų stalo, tai nėra 
abejonės, kad susikabins karo lauke.

Nesame paprasti emigrantai

Tėvynės baisioji tragedija 
išbloškė mus iš gimtosios že
mės, kurios nenorėjome palik
ti, kaip paprasti emigrantai, 
kurie ieško svetur duonos arba 
pinigo. Visi tremtiniai ieškojo 
tiktai laikinės prieglobsties 
gyvybei apsaugoti. Bet atsitiko 
taip, kad užkliuvome svetur 
ilgesniam laikui ir kaip ilgai ta 
mūsų tremtis truks, sunku 
būtų pranašauti. Viena tėra 
aišku, kad esame paskutiniai ir 
ne paprasti emigrantai, pasie
kę Ameriką didesniu kiekiu ir 
maždaug vienu metu. Kai atsi
vers kada laisvas kelias į tėvy
nę, tai ji daugiau šauks grįžti, 
o neturės ko išleisti po tų sun
kių ir kruvinų okupacijos die
nų. Ilgam bus ir imigracinė 
kvota išnaudota. Bus tas pats, 
kas buvo jau po pirmojo pa
saulinio karo, kai mažai kas į 
Ameriką beatvyko. Kitos tau
tybės galėjo nuolat ir gausiais 
būriais plaukti už marių ir čia 
palaikyti seniau išvykusius. Jų 
ryšys su gimtu kraštu visą lai
ką buvo gyvas ir skirtumai 
mažesni. Lietuvių emigracija, 
galima sakyti, pasibaigė su 
pirmuoju pasauliniu karu. Lai
ko jau nutekėjo apie 40 metų. 
Naujai atvykę per tą laiką iš
augo visai kitose sąlygose— 
nepriklausomoje ir toli pažengu
sioje Lietuvos valstybėje. Visa 
tai mus skiria nuo kitų, bet 
kartu ir daugiau įpareigoja 
rūpintis lietuvybės išlaikymu.

Emigracija visiems pavojinga

Visi kraštai, priimą emigran
tus, siekia juos savais pada
ryti: nutautinti ir suvienodin
ti. Tas pats yra ir čia. Nutau
tėjimas, kaip regime, senuo
sius išeivius yra stipriai palie
tęs. Jis palies ir naujai atvyku
sius ir, sakoma, dar greičiau. 
Yra tam ir konkrečių jau pa
vyzdžių. Laikykime tai išimti
mis, kurios turi visus kitus į- 
spėt. Negalime laikyti save ei
liniais išeiviais, linkusiais nutau
tėti. Kur bebūtume ir ką be
veiktume, Lietuva, josios da
bartis bei ateitis, visada turi

K. MOCKUS

Rytinių valstybių tremtinių suvažiavime, įvykusiame New Yorke balandžio 15 d., K. Mockus 
iš Bostono yra skaitęs paskaitą, kurioje kreipė daugiausia dėmesio į tremtinių pareigą išlai
kyti lietuvybę Amerikoje. Paskaita sukėlė gyvųdiskusijų. Jos buvo baigtos nutarimais, kurie 
šiame laikraštyje jau buvo anksčiau paskelbti. Beta klausimas yra tiek aktualus ir opus, kad 
j? reikia vis kelti ir judinti. Tam tikslui čia prmename pagrindines paskaitos mintis.

likti mūsų pagrindiniu rūpes
čiu. Reikšdami pagarbą bei dė
kingumą mus priglaudusiam 
kraštui, atlikdami sąžiningai 
visas pareigas, kurias jam pri
valom, mes kartu turime pa
reigą rūpintis ir sava tauta. Čia 
neturime abejoti, kad visada 
būsime teisingai suprasti, juo 
labiau, kad ir šis svetingas 
kraštas vis aktyviau įsijungia 
į kovą su priešu, kuris savo 
kruvina letena drasko mūsų 
tėvynę. Kas ją galėtų užmirš
ti?... Kas galėtų apleisti savo 
tautą?

Telkime visas galimas pajėgas

Savo tautos meilei išlaikyti 
ir stiprinti čia buvo išbandyta 
daug kelių bei priemonių, daug 
triūsta ir kovota, bet daug kas 
ir prarasta. Stovime prieš ne
lengvą uždavinį ir seniau atvy
kę ir tik neseniai atkeliavę. Ne 
paslaptis, kad susitarti ir jėgas 
subendrinti taip jau lengvai 
nevyksta. Pirmiausia mums 
patiems reikia turėti daugiau 
kantrybės ir tautiniu atžvilgiu 
daugiau iš savęs reikalauti. 
Mums ir suprasti lengviau sa
vo žilagalvius brolius bei sese
ris, negu jiems mus. Juo dau
giau to supratimo parodysime, 
juo daugiau padarysime lietu
vybei išlaikyti, nes jų širdis tė
vynės reikalams yra atvira ir 
karšta, bet jėgos jau apsilpu
sios. Mes privalome jas stip
rinti savo uolumu lietuviškiems 
reikalams.

Negalime taip pat lengvai iš
leisti iš akių čia priaugusios 
kartos, kuri lietuviškai jau ne
bekalba. Ieškokime būdų lie
tuvių kalbos ją pramokyti, bet 
ir neturėkime didelių vilčių. 
Mums svarbu, kad Lietuvai ir 
lietuvybei nebūtų abejingi, kad 
reikiamu laiku Lietuvos reika
lus paremtų. Nėra abejonės, 

kad laisvam keliui atsidarius, 
daug kas iš jų keliaus tėvų že
mės lankyti. Skiepykime jai 
meilę jau dabar, kvieskime į 
bendrą darbą, junkime ir į 
Tautos Fondą, kiek galima. 
Mokėkime įvertinti tokias pa
stangas, kaip vyčių, kurie 
tūkstančius laiškų parašo Lie
tuvos reikalu. Tai gyva tautos 
meilės ugnis!

Bendras reikalas visus 
teapjungia

Amerikos lietuviai yra su
kūrę daug ir įvairių organiza
cijų, kurios yra atlikusios ir 
atlieka didelį darbą. Yra ir dvi 
centrinės organizacijos — A- 
merikos Lietuvių Taryba (AL- 
Tas) ir Bendras Lietuvių Fon
das (BALFas). Abi yra plačiai 
žinomos pasaulio lietuviams ir 
yra nusipelnusios visuotinos 
pagarbos bei padėkos. Tačiau 
jos turi savo specifinius užda
vinius — viena daugiau politi
kos, kita — šalpos. Aiškiai 
trūksta dar vienos centrinės 
organizacijos lietuvybei išlai
kyti ir susirišti su viso pasau
lio lietuviais. Ja turėtų būti 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menė, kurios organizavimas 
taip sunkiai vyksta dėl įvairių 
šio krašto aplinkybių ir, gal 
būt, dėl nepakankamo supra
timo. koks svarbus tai reika
las. Kai Lietuvoje vykdomas 
genocidas, negalima nelaikyti 
nusikaltimu, jei ir emigracijoje 
tirpsta lietuviškas prieauglis. 
Reikia tuč tuojau rūpintis, kad 
neprarastume jaunosios kar
tos, o ir patys išliktume tvir
tesni. šito galime pasiekti tik 
bendromis jėgomis ir plačiu 
pagrindu susiorganizavę, kad 
galėtume jaustis, jog esame 
vienos, žudomos tautos vaikai. 
Dėl kokių ten svyravimų ar a- 
bejonių, negalime pasidaryti 

patys dalininkai baisaus nusi
kaltimo. Bent čia sukruskime, 
kad nemažtume, o augtume.

šeima turi būti lietuviška 
ir tvirta

Mūsų lietuviškoji šeima turi 
būti pačia didžiąja tautinės 
gyvybės ramstimi. Saugokime 
ir branginkime ją; budėkime, 
kad priaugančioji karta taip 
pat tik lietuviškas šeimas kur
tų ir kad jose vyrautų gražio
ji mūsų tėvų kalba ir taurieji 
lietuviški papročiai. Jau galima 
užtikti, nors dar retus pavyz
džius, kai dvejus metus čia pa
buvę vaikai nebekalba su tė
vais lietuviškais arba turi jau 
sudarkę savo kalbą. Pasitaiko 
tai šeimose, kur tėvai rūpinasi 
visu kitu, tik ne savo vaikais, 
ypač jų tautiniu auklėjimu, ar
ba kur nesantaika jau ima 
šeimą graužti. Seniau pas lie
tuvius to nebuvo. Seniau iš 
Lietuvos išvykę retai kada iš
girsdavo apie pakrikusias šei
mas. Jei naujai atvykę mano, 
kad dabar jau kiti laikai, ypač 
laisvės krašte, tai jie labai 
prastai save atestuoja ir savo 
tautai daro didėjo žalą. Viena 
pakrikusi šeima visiems ima a- 
kis badyti, o ypač nukenčia 
vaikai ir jų auklėjimas.

Mokyklos sudaro mums 
didelį rūpestį

Šeimai padeda mokykla. 
Naujai atvykę lietuviškąją mo
kyklą yra praradę kartu su 
DP stovykla. Ten ir sunkiose 
sąlygose, bet turėjome savas, 
aiškiai lietuviškas mokyklas. 
Čia įstatymai grynai tautinių 
mokyklų nenumato. Senesnioji 
karta stengėsi tą spragą užpil
dyti parapijinėmis mokyklo
mis. Bet ir geriausi norai ne
jučiomis subiro į gyvenimo ti

krovės smūgius, šiandien tos 
mokyklos ir savo dvasia ir pro
grama neatitinka lietuviškos 
mokyklos reikalavimų. Ban
dymai įvesti bent minimalias 
reformas lieka kol kas nesėk
mingi. Tremtiniams prikišama, 
kad jie greičiau nulietuvės, 
kaip senesnieji ateiviai, o kai 
jie sielojasi ir prašo, kad jų 
vaikai būtų auklėjami lietu
viškoje dvasioje, tai į juos 
skersuojama.

Rūpinamės tą^ nenormalią 
padėtį išlyginti šeštadieninė
mis mokyklomis. Bet tai yra 
tikro vargo mokyklos ir kol 
kas — vienintelė išeitis. Ima 
jau trūkti ir vadovėlių, atsi
vežtų iš Lietuvos ar išleistų 
Vokietijoje. Aiškai matome, 
kad reikia bendros švietimo 
vadovybės, kuri rūpintųsi ir 
moky klomis ir jų priemonėmis. 
Reikia ir toliau uoliai siekti, 
kad lietuvių kalba ir lituanisti
niai dalykai būtų mokyklose 
dėstomi, kad tikybos lietuvių 
vaikai būtų mokomi jų kalba

Spauda ir organizacijos

Lietuviškajai spaudai trem
tiniai yra atidavę, tur būt, 
pačią didžiausią duoklę, rem
dami ją straipsniais ir prenu
meruodami. Jos lygis pakilo ir 
medžiaginė būklė pagerėjo. 
Stiprinkime ją visais galimais 
būdais ir toliau. Taip pat ir 
knyga reikalinga didesnio dė
mesio. Ji jau pradeda pama
žu atsigauti ir darosi gražes
ne. Sunkiau yra su teatru, mu
zika, daile ir ypač prastomis 
radijo valandėlėmis. Bet ir čia 
darykime, kas tik galima, ne- 
apleisdami rankų. Neapleiski
me ir veikiančiųjų lietuvių or
ganizacijų. Nemaža jų laikosi 
tik iš vardo. Ne visas įstengsi
me atgaivinti, bet kur galima 
padekime toms organizaci
joms. Tik per organizacijas 
galima daugiau sutelkti lėšų 
ir kovai už Lietuvos laisvę. Su
glaustos eilės visada daugiau 
pasiekia. Mūsų šventa pareiga 
laikytis susiglaudus petys į pe
tį ir budėti, kad nesantaikos 
kirminai nepakirstų mūsų di
džiųjų siekimų.

Pė
~^>2paulius juęęus
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įsiklausiau į laukus, žiogeliai čirškia, kaip tada. 
Rodos jie šaukia man:

— Neišeik iš mūsų žemės, mes tau nuolatos dainuo
sime kas vakarą, neišeik!

Atsisėdu atežėje ir užsidengiu veidą. Ko čirškiate, 
žiogai, ko šaukiate mane ? Aš čia! Atėjau iš toli, išgirdus 
jūsų balsą, išsiilgus žemės kvapo, ir taip ankšta pasida
rė. Ir kodėl nesu drugelis! Pakilčiau ir nuskubėčiau, kur 
vanduo supa meldus, niekas man neberūpėtų, beįmano 
sparnai per dideli. Ar jūs matote, aš nebeišsitenku. Šis 
takelis ir pieva buvo nerūpestingai jaunystei. Ar nema
tote, kokie mano drabužiai, atkeliavę iš miesto!

Žiogai čirškia ir tartum mano sako: nusimesk tuos 
batelius, kaip visi nusimeta mūsų karalystėje prie šios 
upės. Pasidėk suknelę atminimui ir bėk laukais, bare 
lenkis ir rišk pėdus, vešk namo ir jausk gyvenimą tą, 
kuris čia prasidėjo ir čia pasibaigs.

Bet kaip? Kaip nusimesti ir pasilenkti iki tų pėdų? 
Man gražios tik rugių varpos, jų šlamesys man muziką 
mena, bet šitie žmonės—man svetimi.

Pakrūmėm parplasnojo varna, sunkiai irdamosi 
sparnais, ir vėl nutūpė į sausą gluosnį. Pakraipė gal
vą, apsidairė ir pamatė mane. Piktai ji sukrankė man: 

—Dar tu čia sėdi! Eik greičiau, ko sugrįžai? Čia 
tau viskas svetima, šio slėnio žmonės tavęs nesupras. 
Čia nėra salonų, kur būtų vakarais gera ir jauku. Jei 
pasiliksi čia, jie nulaužys tavo šakas, tavo svajones, ir 
tu pavirsi nugenėtu gluosniu. Visus gąsdinsi savo nuogu
mu. Jie gimė nuogi, nuogi nori ir būti, o tu — tu ne šiem 
laukam, ne šiam slėniui. Skubėk iš čia! Ir ko atvažiavai, 

patikėjus plepalams, kvailu dovanotu paveikslu. Niekur 
nėra jokio ilgesio, visur tas pats molis. Tad skubėk ir 
būsi turtinga, būsit ponia ir nereikės virsti nugenėtu me
džiu!

— Ko atvažiavai ? — rodos, sukuždėjo man varpa 
prie ausies. — Mes tavęs nepažįstame! Išeik greičiau iš 
čia!

— Ko atvažiavai! — suūžė vėjas laukuose.
— Ko atvažiavai?! — šaukė medyje varna. — Pa

tikėjai plepalais, mylimą atstūmei. Tu nežinai, kaip ta
vęs laukia Zigmantas. Manei, Povilas pasitiks iškėstom 
rankom, o jis — išdidus nuėjo. Kas jis? Ar jis turtingas, 
bajoras, dvaro savininkas? Vos penkias klases baigė, ir 
kas iš to. Bėk iš čia! Kas kartą išėjo, tegu nesugrįžta. 
Čia tamsybių slėnis, čia vergų landynė. Ne tau šios tro
belės. Tau miestai, tolimos šalys!

Didelis, žaliom akim žiogas išlindo ant lapo ir čirš
kė.

— O neik, — šaukė jis man. Jam atliepė visa lan
ka. — Tu niekur nerasi tokių laukų, kaip čia. Tu buvai 
perdaug užsidariusi, per maža pažinai žmones. Apsi
dairyk ir pamilsi juos ir atsigausi.

Kas kartą man darėsi aiškiau, kad turiu grįžti ir 
atsiprašyti dėdę ir ten pasilikti, nes namuos — aš tik 
viešnia. Čia buvo mano vaikystė, o dabar aš mer
gaitė, kuriai reikia prasiskleisti ir sukurti savo gyveni
mą.

Pasijutau vieniša ir visų užmiršta, su savo rūpes
čiu atsisėdus palaukėje. Nėra nė vieno, kurs padėtų 
atsikelti ir vėl įvestų į kelią. Paklydau pati savyje.

Kažkas švelniai palietė mano pečius. Krūptelėjau. 
Tėvelis! Jis tyliai atėjo iš namų ir surado mane.

— Kas tau, Onut? — paklausė jis švelniu, dreban
čiu balsu.

įsikniaubiau į jo krūtinę ir pravirkau.
— Aš čia svetima, nereikalinga, — kuždėjau pro 

ašaras. — Reikia vėl išvažiuoti ...
Tėvelis atsisėdo šalia, uždėjo ranką man ant peties 

ir priglaudė prie savęs.
— Ar tau širdį traukia atgal?

—Aš čia svetima, svetima... Su manim, kaip su 
viešnia' elgiasi.

— Tuojau viską suprasi, Onute. Aš čia didžiausias 
kaltininkas. Mes surengėm gegužinę ir vaidinimus ir 
visa nuo tavęs slėpėme. Tau turėjo būti staigmena. 
Norėjom parodyti, štai, kur mes nuėjome per tuos me
tus, kai tu išvažiavai. Mes turime jaunimo kuopą. Vie
nybe pavadinta, šiandien jos šventė. Rengiame susirin
kimus ir visi galvojame, kaip čia geriau patarnauti 
žmonėms, kaip pakelti jų apšvietimą. Visur, Onute, eina 
pavasaris. Tautos keliasi. Mes gyvenome kaip vergai, 
bet tie laikai jau praėjo. Atgavome spaudą, tuoj steig
sime lietuviškas mokyklas, pakils mūsų žmones, apsi- 
švies, mūsų tauta atsistos greta kitų tautų. Ar mes blo
gesni už kitus? Juk tokią garsią praeitį turime. Išsilais
vinsime iš priespaudos. Taip, Onute, visur eina atbudi
mas, visus prie darbo šaukia. Sukrutome ir mes, pras
čiokėliai žmonės, dirbame iš širdies, nieko nesigailėda
mi. Eime, Onute, pamatysi, ką mes padarėme. Tada tu 
man pasakysi: ką tu pasirenki, ar mus, ar anuos...

Jis paėmė mano ranką, tvirtai suspaudė ir atkėlė 
nuo žemės.

^'ORĖJAU gražiai apsirengti. Visi pensionatai išmokė 
rūpestingumo. Nuolatos man kartojo: išeidama į 

žmones, žibėk, nors tavo siela ir verktų.
Mano siela dar liūdėjo. Namai, gimtieji namai, ko

dėl taip priaugo mūsų pėdos prie jūsų grindų, kodėl mū
sų rankas kažkas prikalė prie sienų, prie tų paprastų 
sienų? Ir mes negalime pajudėti!

Aš buvau išėjus iš namų, žiemai lyg paukštė iš
skridus. Sugrįžus radau jazminų krūmus, obelis ir jo
varus prie vartų. Radau ir nudžiūvusį gluosnį, kurio 
viršūnėje varna šaukia: tu čia svetima ir nereikalinga...

Puošniuose drabužiuose giliai slėpiau savo rūpes
tį. Tegu niekas nežino, kas dedasi many!

Tvarkingai sudėjau plaukus. Kad jie būtų truputį 
šviesesni, labiau tiktų prie mano veido, kurį įdegė sau
lė. Tamsios akys spindėjo nerimu, ir aš galvojau: jei 
padvelks šaltis į manę, aš nuvysiu, jei pasitiks svetimu

mas, iškeliausiu amžinai...
I kambarį įėjo tėvelis ir tuoj pastebėjo mano rū

pestį.
— Onute, žinai mane, tavo visi keliai atviri....— 

kalbėjo jis man švelniai, žiūrėdamas gerom akim, iš 
kurių švietė didelė nesuvokiama ramuma ir giedra.

Prisiglaudžiau prie jo kaip anuose metuose, kai 
buvau pirmųjų klasių mokinė. Jis tada man duodavo 
saldainių ir meduolių, o dabar jis apdovanojo savo be
galine meile.

— Eime. Onute! Man sąžinė priekaištautų, jei aš 
tave išleisčiau, neparodys, kaip mes gyvename...

Jis paėmė už rankos ir išsivedė į kiemą, kur senais 
sodybų medžiais ir stogais liejosi saulė.

Už darželio, netoli klėties sėdėjo motina supamojoje 
kėdėje ir skaitė lenkišką laikraštį. Išgirdus mūsų žings
nius, ji pasižiūrjo į mane ir lenkiškai prabilo:

— Ko ten eini pas mužikus! — kažką pastebėjusi, 
nusiėmė akinius ir pradėjo rūstauti: — Su gintaro ka
roliais! Juk tu ne kaimietė.

— Jie man patinka! — atsakiau lietuviškai ir visa 
sudrebėjau — jau mane įžeidinėja, ir aš ginsiu save. 
Tėvelis tuoj viską pastebė jo, kad galiu beregint įtempti 
stygas, ir mane trūktelėjo už rankos.

— Dieve tu mano, — galvojau, visa degdama, — 
kada pasibaigs tas namų karas? Čia lenkiška, čia lie
tuviška, čia ba joriška, čia mužikiška! O visi esame žmo
nės. šitos žemės žmonės. Motina pati skaldo mūsų na
mus ir mane tremia iš jų. Bet ji mano motina, ir ką 
aš galiu sakyti ’ Aš turiu būti nuolaidi ir gera, ir geru
mu ją laimėti, kad namuose būtų vienas pasaulis.

Pribėgau prie jos ir pabučiavau.
Ji buvo nustebinta mano lipšnumo. Susijaudinusi 

net apkabino mane, ilgai žiūrėjo ir tarė jau lietuviškai:
— Gražiai tu atrodai. Anuška, bet tie karoliai!
— Mama, ar jie netinka prie mano suknelės?
— Tu vis savaip darai, Anuška! Gerai, tik ne

draugauk perdaug su jais! Aš ten negaliu eiti, ką ten 
veiksiu.. ,O kad susirinktų į mūsų namus žmonės, kurie 
gražiai kalbėtų, pašoktų kaip senais laikais.
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Mindaugo krikštas 
ir

BAŽNYTINES PROVINCIJOS 
ĮSTEIGIMAS

DR. ZENONAS IVINSKIS.
.. Koma ) _ ‘ :

1. Mindaugo kelias į
krikščionybę»

“Lietuvių Tautai po Didžiojo 
karo, Dievui padedant, atga
vus laisvę, Mes, kurie savo 
akimis esame regėję lietuvių 
tikėjimą bei religingumą, taip 
uoliai’ ir ilgai jų išlaikytą į- 
vairiuose varguose bei nelai
mėse, kadangi esame įsitikinę, 
kad tinkamesnis bažnytinių 
reikalų sutvarkymas bus labai 
naudingas ne tik katalikybės 
reikalui, bet ir pačiai Valsty
bei, laikome labai tinkama ir 
reikalinga padidinti skaičių 
vyskupijų ir iš jų sudaryti baž
nytinę provinciją” (“Tiesos 
Kelias” 1926, Nr. 3, 24 p.).

.Šiais įžanginiais žodžiais 
prieš šimtmečio ketvirtį Pijus 
XI nurodė savo apaštališkoje 
konstitucijoje “Lituanorum **’
gente” to akto reikšmę lietu
vių tautai. Per pačias Velykas, 
balandžio 4 d., iš pagrindų ta
da buvo pertvarkyta Lietuvos 
bažnytinio gyvenimo organiza
cija. Nepriklausomoji Lietuva, 
tapusi metropolija su keturiais 
sufraganais, ir bažnytiniu at
žvilgiu įgijo nepriklausomą po
būdį.

1926 metų pavasarį Apašta
liškas Sostas sugrąžino Lietu
vai bažnytinį ryšį, kuris buvo 
■su. ja sumegztas prieš septynis 
šimtus metų — dar tada, kai 
vos tik kikštenosi Mindaugo 
valstybė. Inocentas IV anuo
met naujai įkurtą “Lietuvos 
vyskupiją “išėmė iš lietuvių 
kaimynų priklausomybės ir 
priskyrė tiesiai prie Šv. Sosto. 
Tuo būdu Lietuvos valstybės 
pradžia, jos septynių šimtų 
metų tradicijos, sutampa su 
reikšmingu faktu: pirmas tik
ru vardu pažįstamas Lietuvos 
valdovas nepriklausomai apsi
sprendė priimti Naująjį Moks
lą ir užmezgė tiesioginius ry
šius su Apaštalų Sostu.

Nors naujausieji Lietuvos 
praeities tyrinėjimai teikia pa
grindą nukelti Lietuvos valsty
bės pradžią bent keliomis de-’ ši"

*PROF. DR. ZENONAS IVIN
SKIS, jau antri metai renkąs 
istorinę medžiagą Romos ar
chyvuose, gegužės 13 d. (Sek- 
minėse) skaitė Romoje paskai
tą, minint 700 metu Lietuvos 
krikšto jubilejų ir 25 metu 
Kauno bažnytinės provincijos 
sukaktį. Paskaita turi įdomiu 
faktą, kurie, tikimės, skaityto
jus sudomins ir labai pravers 
šiemet, minint Mindaugo krik
što sukaktį.

šimtimis metų anksčiau — i 
XIII amžiaus pradžių ar net 
dviejų amžių sąvartą, — ta
čiau Mindaugas vis dar pasilie
ka tvirtoji uola, kyšanti iš lie
tuvių istorijos pradžios, pri
dengtos abejonių, nežinios, 
prielaidų ir įvairių samprotavi
mų.

Mindaugas, šalki Vytauto 
Didžiojo, yra labiausiai trau
kęs tyrinėtojų dėmesį. Jo lai
kus tyrinėja net šešios diser
tacijos šalia daugelio moksli
nių studijų ir straipsnių. Pir
masis buvo Julius Latkovskis, 
kuris dar 1892 m. moksliškai 
apibrėžė šį laikotarpį. Paskui 
sekė J. Totoraitis, K. Skir- 
muntaitė, St. Zajączkowskis, 
gana originaliai rašęs Pilypas 
Klymenko, plataus žvilgsnio J. 
Stakauskas. A. Juška. Visa ši 
gausi mokslinė literatūra galė
jo remtis; deja, negausiais šal
tiniais. Yra tik dvi pagrindinės 
kronikos: Ipatjevo arba Voly- 
nijos metraštis ir geri du tūks
tančiai eilučių gražiai sueiliuo
tam poezijos rinkinyje, vadina
mam “Livonijos kronika.” Čia 
dar reikia pridėti Mindaugui 
rašytus oficialius popiežiaus 
laiškus bei bules. Tai ir visos 
pagrindinės versmės. Visai aiš

LIETUVIAI FESTIVALYJE
New Ifampshire valstybės 

Liaudies Federacija š. m. ge
gužės mėn. 25 ir 26 dienomis 
universiteto mieste Durham’e 
suruošė šeštą metinį liaudies 
festivalį. Milžiniškoje universi
teto sporto halėje per abi die
nas susirinko po 700 svečių. 
Festivalis buvo tuo įdomus, 
kad jo programoje dalyvavo 
patys svečiai šokdami ir dai
nuodami liaudies šokius ir me- 
liodijas. Tarpe masinių prog
ines numerių atskiros tautybės 
parodydavo savo liaudies meno 
būdingus numerius. Abiejų die
nų programose dalyvavo 2 lie- 
tauvių tautinių šokių grupės iš 
Nashua, N. H.

Iškilmingoji programos da
lis prasidėjo gegužės mėn. 25 
dienos vakarą, kai į festivalio 
atidarymą atvyko New Hamp- 
shire valstybės gubernatorius 
Sherman Adams su ponia. Iš
kilmingo maršo garsams skam
bant apie 700 svečių ir daly
vių, vedami gubernatoriaus, į- 
sijungė į eiseną aplink salę. 
Džiugu pažymėti, kad eisenos 
priešakyje parankėje su aukš
taisiais garbės svečiais buvo 
surikiuoti p. Antanavičienės 

ku, kodėl tyrinėtojams dar ne
pasisekė sutarti dėl visos eilės 
svarbių ano meto klausimų: 
kas vadovavo žymioms Saulės 
ir Durbės kautynėms, kuriose 
buvo sprendžiama lietuvių 
tautos laisvė; kur buvo Min
daugo sostinė, katrie yra tikri 
jo dokumentai, užrašantieji že
mių Livonijos ordinui; paga
liau, ar apsikrikštijęs Mindau
gas yra atkritęs nuo Bažny
čios, ar ne. Visi šie klausimai 
yra kėlę ir tebekelia daug gin
čų, nesutarimų, galvosūkių. 
Tačiau pats Lietuvos jungėjo 
krikšto faktas yra palikęs to
kius žymius pėdsakus, kad 
skirtingos nuomonės gali susi
daryti tiktai dėl pačių tyiinėto- 
jų skirtingos pasaulėžiūros, o 
ne dėl istorijos šaltinių. Taip 
yra atsitikę su sovietiniu uk
rainiečių istoriku P. Klymen
ko.-

Kas Mindaugą yra atvedęs 
prie krikšto, geriausiai mums 
pasako pats Lietuvos valstybės 
kūrimas. Tai neatsitiko viena 
diena. Tai nebuvo vieno kurio 
apdairesnio Lietuvos kunigaik
ščio nelauktas žingsnis ar są
moningas jo valios apsispren
dimas: “štai, aš įkurtu lietuvių 
tautai valstybę!” Vienos vals
tybes mintis pamažu brendo 
stambesnių ir nuolat kylančių 
kunigaikščių noruose, kaip tai 
esti ir paprastam žmonių gy
venime, kai kas įsinori turėti 
vis daugiau turtų ir galios. 
Taip ir atskirti Lietuvos kuni
gaikščiai siekė turėti daugiau 
galios ir palenkti savo valdžiai 
kitus. Nėra abejonės, kad rei
kėjo neklausančius iš jų žemių 
išvarinėti, pavartoti prievartą, 
gudrybę ir net klastą.

(Bus daugiau)

vedami Našvės šokėjai—lietu
viai pasipuošę spalvingais ir, 
be abejo, iš visų dalyvių gra
žiausiais tautiniais rūbais. Ši 
lietuvių grupė vakaro metu pa
šoko Kepurinę ir Kalvelį. A- 
kompanavo A. Griauzdė, o žiū
rovams trumpus paaiškinimus 
pateikė inž. K. Daugėla.

Sekančios dienos vakarinėje 
programoje lietuvius atstovavo 
antroji Našvės lietuvių šokėjų 
grupė vedama p. Pusvaškie- 
nės. Ši grupė prašoko Rugelius, 
Lenciūgėlį ir Blezdingėlę. A- 
kordeonu pritarė J. Matijoška.

Festivalio metu taipogi bu
vo suruošta paroda, kurioje 
matėsi apsčiai liaudies rank
darbiu, muzikos instrumentų, 
drožinių ir muziejinių rankan- 
dų. Iš daugelio tautinių kos
tiumų, lietuviškasis (solistės 
St. Daugėlienės iš Mancheste- 
rio, N. H.) išsiskyrė savo kuk
lumu. bet kartu ir visus virši
jančiu suderintu spalvingumu.

Abi Našvės lietuvių šokėjų 
grupes tenka pagirti už padė
tas pastangas reprezentuojant 
lietuvius šeštajam New Hamp- 
shire štato Liaudies Festivaly.

K. Da.

MERGAIČIŲ VASAROS STOVYKLA
Septynias vasaras Nekalto 

Prasidėjimo Seserys savo vie
nuolyne Putnam, Conn., orga
nizavo lietuvių mergaičių vasa
ros stovyklas, ir kas vasara vis 
su didesniu pasisekimu, iki pa
galiau priėjo prie to, kad per
nai esamos patalpos nenorma
liai persipildė ir dar kelios de
šimtys prašymų liko nepaten
kinti. O noras visas prašančias 
priimti buvo didelis, nes šios 
stovyklos organizavimas yra 
viena stambesniųjų seserų lie
tuviškojo veikimo šakų. Pa
grindinis šios stovyklos tikslas 
ir uždavinys yra kaip galima 
labiau atsverti svetimas tauti
nes ir moralines įtakas mūsų 
jaunose mergaitėse, kurių jos 
apsčiai prisirenka miestų ir 
nelietuviškų mokyklų aplinko
je, bei galimai daugiau papil
dyti jų lituanistines žinias. 
Tam tikslui skiriamos nuolati
nės lietuvių kalbos ir literatū
ros pamokos, papildomos lais
vomis paskaitėlėmis, bendro
mis lietuviškos kultūros temo
mis. Be to mergaitės apsčiai 
mokomos lietuviškų dainų, 
tautinių šokių, tautodailės dar
belių. Didelis dėmesys kreipia
mas taip pat į mergaičių reli
ginį ir dorinį auklėjimą. Bend
ra stovyklos dvasia susidaro 
lietuviškai šilta ir jauki. Teko 
girdėti ne vieną tėvų atsiliepi
mą, kad iš šios stovyklos jų 
dukrelės parvažiuojančios su 
pakilusia nuotaika, praturtinta 
dvasia ir žiniomis.

Kitas šios stovyklos tikslas 
yra suteikti miestų mergaitėms 
sveikas ir malonias atostogas, 
duoti progos, palyginti, gana 
lengvomis sąlygomis ištrūkti iš

“PASAULINĖ VAIKŲ PREKYBA
Naujas bandymas padėti globos netekusiam jaunimui

•n

Gal labiausia pasigailėjimo 
vertos praėjusio karo aukos 
yra tie tūkstančiai vaikų, ku
rių vieni visai neteko savo tė
vų, kiti buvo nuo jų atskirti ir 
nebegali jų susirasti, treti at
sidūrė tremty ir nebeturi na
mų bei tėviškės. Daug jų tebe- 
skursta tremtinių stovyklose, 
daugelis yra patekę į įvairių 
kraštų prieglaudas, o nemaža 
dalis yra* tapę ir visai bena
miais klajūnais.

Šių vaikų bei jaunuolių liki
mas yra toks skaudus, kad 
daug jautresnės širdies žmonių 
rūpinasi, kaip jiems padėti. Be 
to, ir kitas klausimas iškyla: 
ar negalėtų dabartinis jauni
mas kuo prisidėti, kad panašūs 
dalykai ateity nebesikartotų.

Šiuo klausimu įdomią mintį 
iškėlė šveicarų Pestalozzi vai
kų kaimo Trogene steigėjas 
V. R. Corti. Jis mano, jog rei
kia įkurti tarptautinę vaikų 
organizaciją, kuri rūpintųsi pa
dėti skaudaus likimo ištiktiems 
savo draugams ir auklėtų jau
nąją kartą taikos dvasioje.

Užsimotam tikslui Corti no
ri suorganizuoti “Pasaulinę 
vaikų prekybą”, kuri nesiektų 
jokių asmeninio pasipelnijimo 
tikslų ir kurios visos pajamos 
eitų tik našlaičų ir benamių 
vaikų šalpos bei auklėjimo rei
kalams. Pagal Corti planą, tos 
vaikų organizacijos nariai 
kreiptųsi į suaugusius, kad tie 
duotų, kas ką gali — medį iš 
savo miško, cukraus iš savo 
fabriko, savo sodo vaisių, iš 
kasyklų anglies ir t.t. Vaikai gi 
gautas gėrybes parduotų ir pa
jamas sunaudotų šalpos reika
lams.

Be to, vaikai galėtų ir kitais 
būdais prie šio darbo prisidė
ti. Jie galėtų rinkti įvairius 
vertingus gamtos dalykus — 
pradedant pajūrio geldelėmis 

dulkėtų ir įkaitusių miestų gat
vių, atsigauti gamtos žalume, 
pasimaudyti, paplaukioti, pa
žaisti.

Atrodo, kad tėvai supranta 
visokeriopą šios stovyklos 
naudą, jei prašymai stovyklai 
pradėjo jau vasario mėnesį 
plaukti ir šiandien jų yra dau
giau, nei dėl vietos stokos ga
lima patenkinti. Nenorėdamos 
ir šįmet apvilti neigiamu atsa
kymu mergaičių ir jų tėvų, 
Nek. Pras. seserys ryžosi pra
plėsti stovyklos patalpas. Dar
bas pradėtas didelis, reikalau-... 
jąs sumų, kurias pakelti šiam 
jaunam vienuolynui nėra leng
va. Būtų labai gera ir gražu, 
jei lietuviškoji mūsų visuomenė 
šį seserų užsimojimą suprastų 
ir paremtų. Jaunimo tautinis 
išlaikymas yra viena iš aštriau
sių mūsų tautinių problemų. 
Dėl to turėtų būti remtinas 
kiekvienas šios rūšies darbas 
visu uolumu. Ir tai būtų ne 
vien tik tėvų reikalas, bet ir 
visų tautiečių. Tėvai, siųsdami 
savo vaikus į tokias stovyklas, 
jau daro iš savo pusės atitin
kamą auką. Būtų gera, kad 
aukomis prisidėtų ir asmenys 
tiesioginiai šia stovykla nesu
interesuoti. Jei aukojama 
spaudos šalpos tikslams, kodėl 
nepaaukoti ir auklėjimo bei 
lavinimo tikslams? Aukos pri
imamos ne tik pinigėlis, bet ir 
visais daiktais, kurie sudaro 
stovyklos inventorių: antklo
dės, pagalvės, lovos skalbiniai, 
rankšluosčiai ir t.t. Aukas ga
lima siųsti šiuo adresu: Rev. 
Sister Superior, R.F.D. 2, 
Putnam, Conn.

A. Aleksandravičienė 

bei

bei

ar strausų kiaušiniais ir bai
giant brangiais kalnų krista
lais. Panašių dalykų pasauly y- 
ra daug ir įvairių. Gi laisvu 
laiku jie taip pat galėtų ga
minti įvairius rankdarbius 
tautodailės dalykus.

Visi taip vaikų surinkti 
pagaminti dalykai būtų per
siųsti jų draugams į tolimus 
kraštus ir ten parduoti, o pa
jamos sunaudotos vaikų glo
bai. Corti mano, .jog pirmoj ei
lėj turėtų būti steigiami vaikų 
kaimai, kuriuose rastų prieg
laudą benamiai ir netekusieji 
globos vaikai. Ta globa turėtų 
būti teikiama kiekvienam jos 
reikalingam vaikui, neatsi
žvelgiant į tikėjimą, tautybę 
bei rasę. Taip pat be jokio skir
tumo viso pasaulio vaikai tu
rėtų šioje organizacijoje daly
vauti. Iš šios savitarpinės pa
galbos ir bendradarbiavimo 
išaugtų naujojoj kartoj ir tai
kos dvasia.

Ši mintis, kuri pradžioje ga
li išrodyti tik graži geraširdžio 
žmogaus svajonė, iš tikro pra
deda virsti tikrove. Ja susido
mėjo daugelis žymių asmeny
bių, mokytojai, jaunimo globos 
draugijos, paties jaunimo or
ganizacijos ir pagaliau Unes- 
co. Šveicarijoj jau pradėti pir
mieji žingsniai ta kryptimi ir 
manoma, kad Corti mintis ras 
platų atgarsį ir kituose kraš
tuose
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JAUNŲJŲ

Ar ne laikas
pagalvoti
Mokslo metai pasibaigė, 

ir tu, Mielas Jaunuoli, nera
mus uždarei mokyklos duris. 
Tu neramus, nes nežinai, ar 
begalėsi rudenį grįžti. Gal 
neturėsi pinigų, gal tavo 
kuklutę stipendiją kas nors 
nutrauks.

Jei tu baigei vidurinį išsi
lavinimą, tu vėl nežinai, kur 
eiti, ką veikti. O gal pasiner
ti į minią, eiti į fabriką, kalti 
dolerį ir niekuo nesirūpinti. 
Juk taip ’ nugyveno tūkstan
čiai, tai kodėl ir tau steng
tis.

Ne, Mielas Jaunuoli! Jau
nystė yra tavo laikas, pasi
rengimas didžiajai piūčiai. 
Tavo kelias yra tik vienas— 
rudenį vėl sėsti prie knygų 
ir dirbti.

Būtinai studijuok! Jau da
bar pradėk dairytis, kur ga
lėtum praverti aukštosios 
mokyklos duris. Ieškok sti
pendijos ir pats taupyk. Ge
riau vasaras praleisti darbe, 
net ir sunkiame, kad galė
tum mokytis ir pasiekti 
savo tikslą, negu įsigyti au
tomobilį ar banke pasidėti 
pinigą. Tavo pasiektas mok
slas bus didesnis turtas, ne
gu doleriai.

Bet ką tu studijuosi? Da
bar visi veržiasi į praktiš
kus mokslus, mediciną, inži
neriją, teisę, chemiją, šie 
mokslai ateityje duoda dau
giau galimybių įsikurti ir 
gyvenime įsitvirtinti.

Tačiau be šių mokslų 
dar kitos didelės sritys, 
rios laukia naujų jėgų, 
humanitariniai mokslai. Rei
kia mums naujų darbininkų 
šitoje srityje, turime papil
dyti filosofijos, literatūros, 
meno, kalbų, pedagogikos 
kadrus. Kaip praktiškųjų 
mokslų eilės turi gausų prie
auglį, taip šitieji mokslai 
nyksta. Tad ir verta pagal
voti, ar nepasukti humanita
rinių mokslų linkme, nes ir 
tieji mokslai bus labai ir la
bai naudingi atsikuriančiai 
Lietuvai ir visai žmonijai, 
kuriai reikia kuo daugiau 

dvasinės kultūros. L. A.

yra 
ku- 
Tai

Tarptautinė skautų stovykla
Austrijoje įvyksta tarptauti

nė skautų stovykla, kurioje ža
da dalyvatui ir lietuviai skau
tai. Norima, kad kiekvienos 
konfesijos skautai turėtų savo 
pamaldas. Katalikams skau
tams pirmąsias pamaldas lai
kys Vienos arkiv. kardinolas 
Innitzer.

Ateitininkų stovyklos

Šiemet vasaros atostogų 
metu organizuojamos dvi atei
tininkų stovyklos, į kurias 
kviečiami moksleiviai ir stu
dentai. Praeitais metais buvo 
tik viena stovykla, bet dideli 
nuotoliai ir didelės kelionės iš
laidos privertė šiemet organi
zuoti dvi stovyklas. Viena jų 
bus Marianapolio kolegijoje, 
Thompson, Conn., kita Chica-

gos apylinkėse. Abiejose sto
vyklose numatomi paskaitų 
ciklai ideologijos jr gyvenimo 
klausimais.

Tėvai pranciškonai liepos 
mėn. 1 d. atidaro berniukams 
keturių savaičių stovyklą. Mai
ne valstija yra atostogų kraš
tas. Gražūs miškai Atlanto pa
krantėse ir jūra sustiprins vai
kų fizines jėgas, o įdomi dieno

Vaikams atostogos Maine

t * .1

ŽYGIAI
Vasaros stovyklos mokykli

niam jaunimui
Iš didmiesčių, karštų vasa

ros dienų mūsų mokyklinį jau
nimą kviečia stovyklos į gam
tą, prie vandens, kur bus poil
siaujama. papildomos lituanis
tinės žinios ir sportuojama. 

• Šiemet rytinėse valstybėse 
rengiamos šios stovyklos: ber
niukams — Kennebunk POrt, 
Maine, pas Tėvus Pranciško
nus ir Marianapoly, Thompson, 
Conn., pas Tėvus Marijonus; 
mergaitėms — pas N. Pr. Se
serys Putnam, Conn.

Prasidėjo vasaros atostogbs
Dauguma kolegijų ir kitų 

mokyklų baigė mokslo metus 
ir pradėjo vasaros atostogas. 
Mūsų studentai, daugiausia, gy
venę iš stipendijos, išvažiavo 
į namus ir ieškosis darbo, kad 
galėtų susitaupę vėl tęsti įmok
sią rudenį.

Įsisteigė jaunučiai
Clevelande gegužės 20 d. 

lietuvių salėje įvyko pirmasis 
naujai steigiamos Jaunučių 
Sąjungos Clevelando skyriaus 
susirinkimas. S-ga apims pir
mųjų pradž. mokyklos skyrių 
liet. kat. jaunimą. Susirinkimą 
pasikalbėjimo forma pravedė 
St. Barzdukas: aiškintasi klau
simai, susiję su mūsų, kaip 
žmonių, lietuvių, katalikų ir 
pagaliau tremtinių uždaviriHis. 
Toliau į pasakos pasakojimą 
aktyviai įsitraukė ir patys ma
žieji. Pabaigoje mėginta lietu
viškai padainuoti.

JAUNŲJŲ KATALIKŲ AMA
TININKŲ SUVAŽIAVIMAS 

MUENCHENE

Vokiečių jaunųjų amatinin
kų (gizelių) profesiniame, so
cialiniame ir moraliniame auk
lėjime didelės reikšmės yra tu
rėjusi katalikiška Kolpingo 
sūnų draugija. Tačiau nuo 
1933 metų su Hitlerio įsigalėji
mu ta Vokietijos miestuose ga
ji draugija buvo uždaryta. Ji 
atgijo tik po II-jo pasaulinio 
karo. Tačiau daug kur tada 
reikėjo darbą pradėti iš natijo, 
nes turtas buvo išgrobstytas ir 
išblaškytas, o namai, kur 
moksleiviai gyvendavo ir tu
rėdavo laisvalaikio kultūrlffes 
įstaigas ir koplyčias, neviena
me mieste buvo bombų ir gais
rų sunaikinti. Buvo sunaikin
tas vienas didžiųjų Kolpingo 
namų Muenchene. Tačiau lė
nųjų kolpingiečių aukomis, 
darbu ir kitų geros valibs žmo
nių pagelba Kolpingo namai 
Muenchene dabar vėl tapo li- 
statyti. Tų npmų atidarymo 
proga per šių metų Sekmines 
(gegužės 13-14 d.) įvyko Vo
kietijos amatininkų jaunimo 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo delegacijos iš užsienio, 
visos Vokietijos darbo ministe- 
ris ir Bavarijos kardinolas 
Faulhaberis. Jis ir pašventino 
naujuosius Kolpingo namus, 
kur galės gyventi 650 amatų 
moksleivių ir technikos studen
tų. kurie savo lėšomis negali 
mokslo tęsti. Suvažiavimo po
sėdžiai vyko didžiosiose Deuts- 
ches Museum patalpose.

lu

tvarkė praturtins jų dvasią. 
Informacijų ir įsirašymo reika- 

iš anskto kreiptis adresu:
Franciscan Fathers, 

Kennebunk Port, Maine
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IŠKILMĖS MASPETHE
Prel. J. Balkūno kunigystės sukakties minėjimas

Gegužės trisdešimtoji Mas- 
petho V. J. Atsimainymo pa
rapijai buvo ne eilinė diena. 
Kiekvienas parapijietis jau iš 
anksto žinojo, kad tą dieną jų 
mylimas klebonas prel. J. Bal
konas švenčia 25 metų kuni
gystės įpbiliejų. Tam buvo tin
kamai pasiruošta, ir todėl vi
sas minėjimas piaėjo su dide
liu iškilmingumu.

Padėkos šv. mišias gražiai 
išpuoštoje parapijos bažnyčio
je atlaikė,pats jubiliatas. Jam 
asistavo kun. M. Daumantas, 
kun. J. Aleksiūnas ir kun. V. 
Galčius, C.M.

Presbiterijoje iškilminguose 
rūbuose matėsi garbingieji 
monsignorai: J. Ambotas, Pr. 
Juras, J. Končius, L. Tulaba, 
Ign. Starkus, E. Stukelis, Fox 
ir Dwyer.

Be to, iškilmingose pamaldo
se dalyvavo kan. F. Kapočius, 
prof. St. Yla, Marijonų pro
vincijolas Tėvas J. Jančius, 
Pranciškonų provincijolas Tė
vas J. Vaškys, Jėzuitų provin
cijolas Tėvas Kidykas, Kunigų 
Vienybės Centro pirmininkas 
kun. C. A. Vasys, apylinkės 
lietuvių parapijų klebonai ir 
apie 60 kunigų bei pilnutėlė 
bažnyčia tikinčiųjų.

Prel. Pr. Juras pasakė gra
žų atitinkamą pamokslą, iš
keldamas apskritai kunigo 
reikšmę žmonėms ir ypač pa
brėždamas prel. J. Balkūno 
vaisingą darbą Bažnyčiai ir 
Lietuvai. Pamokslininkas nu
rodė, kad žmonės čia susirinko 
pasimelsti už darbštų ir kilnų 
kunigą, kuris atnašauja šian
dien šv. mišias, dėkodamas 
Dievui už 25 metus, skirtus 
Viešpaties ir tautos tarnybai. 
Aukštesniuosius mokslus ga
vęs rusų ir lietuvių gimnazi
joje, ■CK seminarijos kursą turė
jęs Seinų seminarijoje ir Nia
garos universitete, solenizan- 
tas pačios Dievo Apvaizdos

buvo paruoštas didelei bažny
tinei ir visuomeninei veiklai. 
Per 25 metus prelatas vedė 
žmones į Dievą, bažnyčias sta
tė, draugijas steigė ir palaikė, 
lietuviška spauda rūpinosi, gy
vai reiškėsi visame mūsų kul
tūriniame gyvenime. Vargiai 
rasi JAV lietuvį, kuris nebūtų 
girdėjęs Prelatą kalbant baž
nyčioje, salėje ar radijo bango
mis. Jis šiuo metu talkininkau
ja ir Voice of America. Jo 
kalbas dabar girdi beveik visas 
pasaulis. Imtų daug laiko iš
skaičiuoti visus Prelato darbus, 
kuriuos yra atlikęs Dievo gar
bei ir savo tautos labui. Jis 
dirbo ir tebedirba be atvangos, 
skatindamas ir kitus prie apa
štališko ir lietuviško darbo. 
Mes džiaugiamės jo vaisinga 
darbuote, prašome Viešpatį 
jam gausių malonių bei ištver
mės ir linkime dar ilgai triūs
ti Kristaus vynuogyne.

Pamokslininkas taip pat pri
minė garbingus Prelato tėve
lius: neseniai mirusį Simoną 
Balkūną, negalėjusį pasi
džiaugti šiomis iškilmėmis, ir 
čia pat dalyvaujančią motužę 
Oną Balkūnienę, bei sesutę K. 
Balkūnaitę. Pasididžiavimas 
yra šeimai, kurią Dievas pa
laimino, pašaukdamas iš jos 
tarną savo altoriui ir sielų iš
ganymui.

Vakare Klasčiaus salėje įvy
ko Prelato pagerbimo vaka
rienė. Vakarienei vadovavo 
kun. J. Aleksiūnas. Bankieto 
meninę programą išpildė Mas- 
petho V. J. Atsimainymo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
A. Vismino. Solo dainavo Ma
rija Žemaitė. Vyrų kvartetas 
(J. Jančeris, V. Rokus, A. 
Grunskis, P. Kalibatas) padai
navo keletą tautinių dainelių.

Sveikinimo kalbas pasakė: 
Kunigų Vienybės vardu Cent
ro Valdybos pirm. kun. K. Va
sys; Kun. Vienybės Rytų pro-

MOTERŲ SĄJUNGOS ŠVENTE
Iš VVorcesterio padangės

Per Sekmines Moterų Sąjun
ga turėjo savo metinę šventę. 
Visos kuopos narės dalyvavo 
šv. Mišiose ir priėmė Komu
niją.

Po pamaldų parapijos salėje 
buvo pusryčiai. Šį suėjimą sa
vo atsilankymu pagerbė kun. 
kleb. K. Vasys. Pasakyta kele
tas kalbų. Sveikinta motinos ir 
linkėta Sąjungai ir toliau gra- 

’ žiai veikti, gaivinant kataliky
bės ir lietuvybės dvasią.

Sodalietės pagerbia savo 
motinėles

Taip pat Sekminių dieną 
mergaitės, susispietusios 
Aušros Vartų Sodaliečių drau
giją, atšventė savo metinę 
šventę.

Religinę šventės dalį sudarė 
šv. Mišios su bendra Komuni
ja ir po pietų procesija. Buvo 
malonu žiūrėti, kai mergaitės, 
pasipuošusios baltais ar švie
siai mėlynais rūbais ir kalbė
damos rožančių, žengė prie

ir 
į

PreL J. Balkūną po iškilmingų šv. mišių iš bažnyčios palydi 
(iš kairės į dešinę): preL L. Tulaba, prel. Ign. Starkus, kan. J. 
Končius, Mnsgr. Dwyer, Kun. M. Daumantas, Kun. J. Aleksiū- 
nas, prel. J. Am botas, Mnsgr. Fox, prel. Pr. Juras.

vincijos vardu prel. Ign. Kel
melis; Šv. Kazimiero Kolegijos 
Romoje ir Lietuvos Vyskupų 
vardu prel. L. Tulaba; J. B. 
Laučka ir k. Raštu sveikino 
kun. J. Kasakaitis ir kun. Sla- 
vynas iš W. Virginijos. Vaka
rienės metu įvairių organizaci
jų atstovai jubiliatui įteikė do
vanų. Telegrama sveikinimą 
atsiuntė J. E. Brooklyno vys
kupas T. Molloy.

Tarp daugelio svečių, dalyva
vusių Jubiliato pagerbimo va
karienėje, buvo New Yorko 
Tarybos pirm. P. Montvila, 
sekrt. S. Briedis, vicekonsulas 
A. Simutis, inž. Braziliauskas, 
muz. P. Sakas, J. Boley, K.

Krušinsaks su šeima, J. Gin- 
kus, V. Alksnini- ir visa eilė 
visuomenės veikėjų bei kultū
rininkų.

Prel. J. Balkūnas, dėkoda
mas visiems, šio jubiliejaus 
proga jį pagerbusiems, išreiškė X 
savo džiaugsmą, kad Dievas 
leido jam būti kunigu, kuris 
arčiausiai gali prieiti prie 
žmonių. Jis visą laiką norėjęs 
daugiausia padėti savo tautie
čiams, ir kunigo pareigos jam 
lengvino tą darbą. “Jei ir da
bar, po 25 metų, reikėtų rink
tis gyvenimo kelią. — pabrėžė 
Prelatas, — tai jis pasirinktų 
ne kurį kitą, o kunigo, tarnau
jančio Dievui ir savo tautai."

EUROPOJE DAR YRA 240.000
TREMTINIŲ

Ar jų globa pasibaigs kartu su emigracija?

PRIE Kl LITRINI V KLAUSIMŲ

Cleveland. Ohio

Pijus X palaimiu
tasis

Pereitą savaitę New Yorke 
įvyko Amerikos užsienių šal
pos organizacijų Amerikos Ta
rybos posėdis, kuriame prane
šimą darė iš Ženevos atvykęs

IRO direktorius J. D. Kingsley. 
Tame posėdyje, šalia kitų JAV 
valdžios pripažintų šalpos or
ganizacijų, kaip lygiateisis na
rys dalyvavo ir BALF, kurį 
atstovavo jo centro reikalų ve
dėjas P. Minkūnas.

Gegužės 27 d. lietuvių salėje 
Lietuvių Kultūros Fondo sky
rius turėjo apyskaitinį savo 
susirinkimą. Valdybos vardu 
pranešimus padarė pirminin
kas dr. St. Tamošaitis, J. Dau
gėla ir V. Rastenis, kontrolės 
komisijos vardu — K. Tallat 
Kelpša. Iš jų matyti, kad sky
rius Clevelando kultūriniame 
gyvenime savo pėdsakus pali
ko — surengė du didelio mas
to koncertus, rengė minėji
mus, paskai^s, piknikus ir t.t. 
Valdyba yra padariusi daugiau 
kaip pusketvirto tūkstančio 
dolerių apyvartą. Tačiau ne 
viską pavyko padaryti, kas bu
vo suplanuota — neišleistos 
Čiurlionio paveikslų reproduk
cijos, neįvykdytas dramos vei
kalų konkursas ir kt., taip pat 
nė kiek nepastūmėtas į priekį 
ir paties LKF organizavimo 
reikalas: kaip veikė, taip ir te
beveikia Amerikoje tik vienas 
vienintelis Clevelando sky
rius.

St. Barzdukas referavo toli
mesnio Kultūros Fondo likimo 
ir konkrečių jo uždavinių klau
simą. Gimstant Amerikoje Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei, 
turės pajudėti ir Kultūros Fon
do reikalas, nes jis numatytas 
bendruomenės nuostatuose. Ši
tuo būdu turės išsispręsti ir 
Kultūros Fondo lėšų problema, 
nes jis visų pirma turės tapti 
ne kultūros vykdymo, bet kul
tūrinės kūrybos rėmimo ir ska
tinimo įstaiga. Toliau konkre
čiai nurodęs tuos darbus, ku
rių turėtų imtis Kultūros Fon
das, pranešėjas ypačiai pabrė
žė kultūrinio susiorganizavimo 
ir veiklos reikšmę: tauta, kuri

nori gyventi ir laimėti tarptau
tinį pripažinimą, turi pasireik
šti savo kultūrine kūryba.

J naują skyriaus valdybą iš
rinkti: St. Barzdukas, A. Au- 
gustinavičienė, J. Daugėla, Ig. 
Malinauskas, Pr. Skardžius, 
St. Tamošaitis ir A. Laikū- 
nas, kandidatai: Tallat Kelpša, 
Liudžius, Rastenis; į naują 
kontrolės komisiją — V. Ka
sakaitis. K. Kudakis ir J. Leo
nas. kand.: Juknys ir Kara
lius.

Susirinkimui pirmininkavo 
J. Staniškis, sekretoriavo A. 
Laikūnas. Iš 108 narių teatsi- 
lankė vos per trisdešimts.

Ateitininkų vakaras

d.
li-
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iškelti
Kun.

dangiškosios savo Globėjos sta
tulos. Ji apvainikuota gražių 
gėlių vainiku. Grįžusios baž
nyčion, sodalietės atnaujino 
savo pasižadėjimus. Visos šių 
apeigų maldos ir giesmės buvo 
lietuviškos. Iškilmėms vadovavo 
pats kun. kleb. K. Vasys.

Pagalios motinos pagerbtos 
scenos parengimu. Viena so- 
dalietė padeklamavo gražiai 
parašytą rašinėlį, kuriame 
nuoširdžiai išreikšta abipusė ' 
motinos ir jos kūdikio meilė. 
Į deklamaciją buvo sumaniai 
įpintos dainos, muzikos daly- ' 
kėliai ir gyviej paveikslai. Visa 
programa atlikta lietuviškai. 
Ją paruošė mūsų seselės vie
nuolės.

Didžio veikėjo pagerbimas
Savo tarpe turime kun. Jo

ną Jutkevičių, kuris darbuoja
si Aušros Vartų parapijoje. Be 
to, jis yra ne tik vietinės 116 
Vyčių kuopos, bet ir visos Vy
čių organizacijos Dvasios Va
das. Nesenai suėjo 10 jo kuni-

gystės metų. Gegužės 15 d. 116 
vyčių kuopa ta proga sveikino 
savo Dvasios Vadą.

Sveikinimo kalbose 
solenizanto nuopelnai,
kleb. K. Vasys savo žodyje pa
rodė kun. J. Jutkevičių, kaip 
pavyzdingą kunigą ir tikrą Vy
čių organizacijos įkvėpėją. So- 
lenizantas savo padėkojimo 
kalboje, kurios kiekvienas žo
dis dvelkė šventu uolumu ir 
lietuvybės meile, ragino Vy
čius vsur ir visuomet būti ge
rais katalikais ir susipratusiais 
lietuviais.

Programa baigta linksmu 
scenos vaizdeliu ir tautiniais 
šokiais.

Naujas Kristaus darbininkas
* Gegužės 20 d. Aušros Vartų 
parapija džiaugėsi nauju iš sa
vo tarpo kilusiu kunigu Albi
nu Jankausku, kuris tą dieną 
aukojo pirmas šv. Mišias.

Per iškilmingas šv. Mišias 
primicijantui asistavo kun. 
klebonas — arkidiakonu, kun. 
J. Jutkevičius — diakonu, kun. 
M. Tamulevičius — subdiako- 
nu, kun. Volungis ir kun. P. 
Dambrauskas. Pamokslą pasa
kė kun. Jurgelevičius, O.P.

Parapijos salėje buvo primi
cijų puota. Be artimųjų pri- 
micijanto giminių, puotoje da
lyvavo apie 400 svečių. J. M.

IRO direktorius savo prane
šime nurodė, kad šiuo metu 
Europoje, ir tai daugiausia Vo
kietijoje, yra dar IRO globo
jamų 240,000 tremtinių, iš ku
rių 140,000 dar reikia atvežti 
į JAV, jei DP įstatymo vyk
dymo laikas dar bus pratęstas 
ligi N. Metų. Tada dar liktų 
apie 100,000, iškurių 7,000 yra 
reikalingi nuolatinės globos: 
ar gydymo ligoninėse ir sana
torijose ar globos dėl amžiaus, 
o likusius reikėtų įkurdinti kur 
nors kituose kraštuose.

Kadangi kasmet iš už gele
žinės uždangos atbėga apie 
200,000 asmenų, tai globotinų- 
jų skaičius beveik kasdien di
dėja, todėl, ir IRO šaltiniams 
baigiantis, dar reikalinga gauti 
naujų lėšų. Kaip IRO yra ap
skaičiavusi, galutiniam darbui 
dar reikia 39 milijonų dolerių, 
tąsyk ji galėtų užbaigti visų 
emigruoti galinčių tremtinių į- 
kurdinimą ir paglobotų tuos 
naujai atvykstančius. Anks
čiau pervežimo reikalams IRO 
turėjo savo žinioje 36 laivus, iš 
kurių, emigracijai sumažėjus, 
šiuo metu dar tebekursuoja 
14. Kadangi dar lieka pervežti 
didelis skaičius, tai IRO nenori 
to savo laivyno likviduoti.

Toliau šiame Amerikos už
sienių šalpos organizacijų posė
dyje buvo iškeltas pats aktu
aliausias nūdienis klausimas — 
ar tremtinių! globa baigiasi 
jau jiems emigravus. Konsta
tuota, kad į JAV atvykusieji 
tremtiniai čia darbo teisių ir 
atlyginimo atžvilgiu yra suly
ginti su vietos gyventojais, 
kai tuo tarpu kituose kraš
tuose — Australijoje, o ypač 
Pietų Amerikoje, vis dėlto toli 
gražu yra didelis skirtumas. 
Jie tebelaikomi žemiausios ka
tegorijos žmonėmis, dirba sun
kiausius darbus už žemiausį at
lyginimą ir nežinia, kada 
galės tapti piliečiais.

Todėl vsos tos Amerikos 
sienių šalpos organizacijos
tarė sudaryti atstovybę, kuri, 
pasibaigus IRO 
vietoje esančioj 
sioner įstaigoje 
vauti ir daryti
visais emigrantų tolimesnės 
globos klausimais.

Kadangi visuose kituose 
kraštuose yra emigravę ir apie 
30,000 lietuvių, tai, atrodo, 
kad ir mūsų BALFo veikla dar 
negali baigtis su paskutiniu lie
tuvių transportu iš Vokietijos. 
Būdamas tokioje tarptautinėje 
JAV šalpos organizacijų šei
moje. jis turės rūpintis ir tais 
mūsų tautiečiais, kurie dėl e- 
migracijos pateko į vargą.

— sn

Ateities klubo gegužės 27 
lietuvių salėje surengtame 
teratūros ir meno vakare visų 
pirma bwvo pagerbtas Anta
nas Vaičiulaitis, šiais metais 
laimėjęs Lietuvių Rašytojų 
Draugijos literatūros premiją 
už savo “Italijos vaizdus.” Su 
jo gyvatos duomenimis ir kū
ryba supažindino St. Barzdu- 
kas. Pirmasis belestristinis au
toriaus veikalas “Paskutinis 
dėdės pusdienis” buvo išspaus
dintas “Ateityje” 1926 m., tai
gi šiemet sukanka jau 25 me
tai. Galime taip pat minėti ir 
kitą autoriaus jubiliejų —dvi
dešimt metų nuo pirmosios 
knygos pasirodymo: novelių ir 
apsakymėlių rinkinys “Vaka
ras sargo namelyje” buvo iš
leistas 1931 m. Bet autorius te
bekuria ir tebėra pačiame savo 
subrendimo ir kūrybinių jė
gų žydėjime, tad linkėkime 
jam ir toliau dirbti lietuvių 
tautos didelei ateičiai ir dide
lei garbei. Pats rašytojas pa
skaitė specialiai šiam vakarui 
parašytą novelę ir keletą eilė
raščių, o aktorius P. Maželis— 
“Dailią žmoną” iš rinkinio 
“Kur bakūžė samanota.”

z ' *

LIEPOS - JULY 1, SEKMADIENĮ,

DEXTER, PARKE,
BROOKLYN, N. Y

“Darbininko” ir T. T. Pranciškonų

įsikūrimo Brooklyne proga., . r

jie

už-
nu-

veiklai, ir jos 
Hgh Commis- 
galėtų daly- 
intervencijos

■"■■'^'Lietuvių Diena
Programoje liaudies dainos, šokiai, įvairūs laimėjimai

VISI RUOŠIASI GAUSIAI DALY VAI TI. Iš TOLIMESNIŲ

VIETŲ' RENGIAMOS EKSKURSIJOS AUTOBUSAIS.

Solistė Juzė Krištolaitytė, 
akompanuojama Reginos Bra- 
zaitienės, padainavo keletą sa
vų ir svetimų kompozitorių 
kūrinių. Ji įrodė, kad akusti
niu atžvilgiu nepalanki lietu
vių salė nėra jau tokia baisi 
geram balsui. Nuolat verčia
ma kartoti, pačiai pabaigai 
padainavo žinomą.ją “Kur ba
kūžė samanota" ir klausytojus 
nukėlė j tolimąją Lietuvą, kur 
dabar ‘ vargas vien tebėr.” Ne
vienam sužvilgo ir ašara...

Broniaus Budriūno vadovau
jamas Detroito lietuvių vyrų 
kvartetas neatvyko — buvo 
pranešta, kad taip įvyko dėl 
kažkurio dalyvio ligos. Todėl 
programoj atsirado nelaukta ir 
nemaloni spraga. Jos lyginti 
buvo pakviestas aktorius P. 
Maželis, kuris atliko ir prane
šėjo vaidmenį.

Programa truko ir perilgai 
— apie tris valandas. Po to 
buvo šokiai, bufetas ir kt. 
Klausytojų prisirinko pilna sa

lė. A. B.

Yra praėję trys šimtai me
tų .kai popiežius Pijus V buvo 
paskelbtas šventuoju. Šiais me
tais birželio 3 bus paskelbtas 
palaimintuoju popiežius Pijus 
X. Tai vienas didžiųjų šio šimt
mečio popiežių. Jis pasižymėjo 
ne tik sumaniu Bažnyčios val
dymu, bet ir šventu gyvenimu.

Kilęs iš neturtingos šeimos 
ir varge ėjęs mokslus, jis ne
turtingas ir paprastas pasiliko 
visą savo gyvenimą. įšventin
tas į kunigus 1858 m., jis ga
vo valdyti skurdžią ir apleistą 
Tombolo parapijėlę. Jaunas 
kunigas tuoj suaugo su nemo
kytais liaudies žmonėmis. Pa
stebėjęs didelį parapijiečių 
dvasinį skurdą, jis pradėjo 
aiškinti jiems katechizmą pa
prasta, visiems prieinama, bet 
kartu gilia įtikinančia kalba. 
Dvasinis skurdas greit prany
ko. Kristaus dvasia praturtino 
žmonių sielas.

Paprastumo neatsižadėjo ir 
tapęs popiežium: pasiliko toks 
koks buvo anoje neturtingoje 
parapijoje. Jis norėjo, kad ir 
jo motina dalyvautų vainikavi
mo iškilmėse su savo įprasta 
skarele ir kaimietės moters rū
bais.

Valdydamas Bažnyčią Pijus 
X, šalia ganytojiškų raštų- 
enciklikų, neatsisakė aiškinti 
liaudžiai kas sekmadienį ka- 
techizmo savo įprastu papras
tumu ir nuoširdumu. Jis kal
bėjo žmonėms kaip kadaise šv. 
Povilas: su įsitikinimu ir karš
ta meile. Jis pasirinko savo 
šūkiu ir aną garsųjį Tautų A- 
paštalo išsireiškimą: ‘viską at
naujinti Kristuje!” Jis norėjo, 
kad Kristaus dvasia grįžtų į 
pavienių žmonių, šeimų ir tau
tų gyvenimą. O tai galima pa
siekti tik per Eucharistiją. Dėl 
to jis ragino tikinčiuosius eiti 
prie Komunjos ne kartą į me
tus, ne tik kas mėnesį, bet ga
limai kasdien. Nuo to meto 
kasdieninės Komunijos papro
tys paplito visoje Bažnyčioje.

Šventasis pasižymėjo ir kar
šta meile Marijai. Rožančius 
buvo jo mėgiamiausia malda, 
o Marijos globai jis buvo pave
dęs visą Bažnyčią. Pamaldu
mą į Mariją jis skleidė savo 
pamokslais ir ganytojiškais 
laiškais. Kai jam buvo prikiš
ta. jog perdėtu Marijos aukšti

nimu sumažinama Kristaus 
garbė, jis atsakė enciklika, iš
leista sukakčiai 50 metų nup 
Nekalto Prasidėjimo dogmos 
paskelbimo: “Nelaimingi tie, 
kurie po Kristaus garbės prie
danga mano galį aplenkti Ma
riją. Jie nežino, jog sūnaus ne
rasi be motinos.”

Bažnyčia taip pat pasipuošia 
dar vienu šventu savo sūnumi 
— Pijum X. B. G.

• Jėzuitas Tėvas Ayrounth, 
S. J. drąsiai puolė Egipto med
vilnės pramonės savininkus dėl 
jų daromos skriaudos darbi
ninkams.

ŠV. ANTANAS PADUVIETIS

Kello via v

SVAVTAVASPADUVIETIS

Tai knyga, kurią kiekvienas 
skaitys su džiaugsmu. Jos au
torius, Nello Vian, įdomiai 
vaizduoja šventąjį, kurio dar
bai ir žodis žavi visus. Šią kny
gą iš prancūzų kalbos išvertė 
rašytojas Antanas Vaičiulai
tis. Jo vertimai savo stiliumi, 
gražia kalba visada visus ža
vėjo. Viršelį ir vinjetes darė 
dail. Telesforas Valius. Knyga 
turi 140 psl. ir jos kaina tik 
1 dol.

Visus užsakymus siųsti šiuo 
adresu:
FRANCISCAN MONASTERY 

Kennebunk Port, Maine* ■
M
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TARP AMERIKOS LIETUVIU
CLEVELAND, OHIO

Mokslo metų pabaiga

Birželio 8 d. (penktadienį)

PITTSBURGH, PA. PHILADELPHIA, PA.

• Dail. Jonas Subačius šiuo 
metu atnaujina stovvlas Pas- 
sionistų Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje ir paveikslus jų vie
nuolyne Jamaica, L. I., N. Y.

• Lietuvos Vyčių dramos 
sekcija Chicagoje vasaros ato
stogų metu ruošis naujiems 
veikalams, kuriuos numato 
statyti rudenį.

• Bronius Žvirgždys, iš Ke- 
nosha, Wis., gimęs Lietuvoje, x 
Plateliuose. Tėvynėje ir trem
tyje buvo pasižymėjęs sporti
ninkas. Kenoshoj priklausė šv. 
Petro lietuvių parapijai ir bu
vo veiklus šv. Vardo draugijos 
narys. Gegužės 10 d. išvyko į 
JAV kariuomenę. Tarnauja 
Pacifike.

• Lietuvaitė Dorothy Bara
nauskaitė yra Bridgeport and 
McKinley Park News” leidėjų 
personalo narys ir skelbimų 
skyriajus vedėja.

• Netvarko, N. J. ir apylin
kės ateitininkai gegužės 20 d. 
minėjo ateitininkų veiklos 40 
metų jubiliejų. Per šv. mišias, 
kurias laikė kun. P. Totoraitis, 
gausus at-kų būrys ėjo prie 
šv. sakramento. Pamokslą sa
kė Tėv. T. Žiūraitis, O.P. Per 
pamaldas giedojo operos solis
tas Ivanauskas. Iškilmingą po
sėdį pradėjo prof. K. Račkaus
kas. Po trumpo atidarymo žo
džio pirmininkauti pakvietė Z. 
Kungį. Paskaitą skaitė Pr. 
Naujokaitis. Iškilmingo posė-

6 vai. lietuvių salėje lietuvių 
kalbos klasės šv. Jurgio para
pijas mokykloje ir šeštadieninė 
lietuvių mokykla rengia mok
slo mėtų pabaigos iškilmes. 
Programoj mokinių dainos, šo
kiai, deklamacijos, dovanų į- 
teikimas ir kt. Maloniai prašo
mi atsilankyti tėveliai, broliu
kai bei sesutės ir visi lietuviš
ko švietimo bičiuliai. Įeinant 
aukojama.

A. Bagdanavičius, buvęs 
moksleivių ateitininkų Mairo
nio kuopos pirmininkas Vo
kietijoje ir Clevelande, mobili
zuotas į Jungtinių Amerikos 
Valstybių armiją, šiomis dieno
mis su savo divizija išplaukė į 
Vokietiją.

BALFo 55 skyriaus piknikas,

surengtas gegužės 20 d., davė 
daugiau kaip tris šimtus dole
rių gryno pelno. Už mirusios 
narės P. štaupienės sielą val
dyba šv. mišias užprašė pas 
kan. Vincą Dainį, esantį Vo
kietijoje.

Č iurlionio ansamblis

birželio 10 d. rengia sezono 
pabaigtuves: 11:30 vai. lietuvių 
salėje iškilmingas aktas (įėji
mas nemokamas), 6:00 vai. 
Lake Shore Country Club pa
talpose pobūvis (įėjimas su 
kvietimais).

Jaunutis Puodžiūnas, lietu
vis tremtinys, gražiai pasirodė 
pavasario parodomajame bale
to koncerte “Ballet Russe Aca- 
demy” tarp geriausių tos aka
demijos studentų Auditorium 
of Radio teatre.

40 vaL atlaidai naujoje pa
rapijoje prasidėjo sekmadienį, 
birželio 3 d., pamokslus sakė 
kun. Spurgis.

Organizuojamas vaikų choras

vasaros atostogų metu. Juo 
susidomėję tėvai prašomi pra
nešti vaiko pavardę, vardą, 
amžių, adresą, telefono nume
rį S. Radzevičiūtei atviruku 
arba telefonu EN 1-2877.

A B.

ALTo skyrius gegužės 25 d. 
turėjo lietuvių salėje posėdį, 
į kurį atsilankė apie 20 vietos 
draugijų atstovų bei delegatų, 
aptarti tolimesnės veiklos rei
kalus.

Nutarta ir toliau veikti 
Liet. Bendruomenės JAV or
ganizavimo kryptimi ir kreip
tis raštu į visas vietos organi
zacijas kviečiant bendradar
biauti.

Artimesnieji skyriaus dar
bai — 1) Tinkamai pasiruošti 
birželio masinių deportacijų 
dešimtmečio minėjmui ir ge
nocido parodai, kas įvyks bir
želio 17 d. ir 2) Liepos 8 d. 
suruošti ALTo gegužinę.

BRIDGEPORT, CONN.

džio metu keturi nauji ateiti
ninkai davė įžodį. Operos solis
tas Ivanauskas padainavo ke
letą dainelių. Minėjimas pra
ėjo labai gražioj nuotaikoj.

• L T. Sąjungos 5 skyrius 
Nevvarke, Lietuvių Laisvės 
Parke. Lindene, gegužės 27 d. 
turėjo gegužinę, kuri, nors ir 
blogam orui esant, sutraukė 
gražų būrį apylinkės lietuvių. 
Gegužinės paruošimui ir jos 
pravedimui vadovavo skyriaus 
iždininkas A. S. Trečiokas.

Šv. M. Marijos stovylos 
vainikavimo

iškilmės įvyko sekmadienį, ge
gužės 20 d. Iškilmių metu so
lo pagiedojo Anna Radvilaitė 
“Avė Maria” — Šuberto, var
gonais pritarė A. Stanišauskas. 
Šventei pritaikintą pamokslą 
lietuviškai ir angliškai pasakė 
svetys kun. J. Zanavičius, pa
laiminimą su šv. sakramentu 
suteikė kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas, procesijai vadovavo 
kun. V. Pranskietis, o jam pa

gelbėjo H. Cibulskienė ir kitos 
moterys bei megaitės.

Parapijos piknikas
įvyksta sekmadienį, birželio 
10 d. šv. Stepono darže, Fair- 
field, Conn. Reikia manyti, kad 
šis piknikas bus_ skaitlingas, 
nes jau pora metų parapija 
pikniko neruošė. Pikniko ruo
šimo komitetas ir parapijos 
kunigai daug darbuojasi, kad 
piknikas gerai praeitų. Šo
kiams svetainė labai puiki, o 
taip pat pakanka gražaus pa-

Telefonas: EV 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET * BROOKLYN, N. Y.

vėsio po lapotais medžiais. Vi
si apylinkės lietuviai yra kvie
čiami į pikniką atvykti, pakvė
puoti tyru oru, pasilinksminti 
ir pasimatyti su pažįstamais. 
Nepamirškime birželio 10 d. 1 
vai. p.p. visi atvykti į Fair- 
field, Conn. šv. Stepono daržą.

Gyvenimo vieta
65-43 GRAND AVĖ. MASPETH, N. Y.

Tel. TWining 4-8087

Hartford, Conn.
Pranešimas nariams

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

MIELAI KVIEČIAME PRALEISTI ATOSTOGAS KALNUOSE

BUTAUSKU ŪKYJE, kurio apylinkes labai gražios, kalnu oras nepaprastai 
sveikas. Jūs čia rasite tikrą poilsi ir džiaugsmą.

Erdvūs, su visais patogumais kambariai, labai skanūs ir įvairūs valgiai, 
pagaminti iš savo ūkio produktu: pieno, kiaušiniu, daržovių, vaisiu etc.

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

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

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

lelel. Torrington 9855

Šv. Jono Evangelisto drau
gijos narių susirinkimai per 
tris vasaros mėnesius, bū
tent: birželio, liepos ir rugpjū
čio mėnesius bus šaukiami 
kiekvieną mėnesio pirmą ant
radienį.

Birželio mėnesio susirinki
mas įvyks birželio 5 d. 7,30 
vai. vak., visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Birželio 19 d. sukanka de
šimt metų nuo mirties Pr. Ho- 
delio. Velionis buvo 14 metų 
vargonininku Sopulingosios 
Dievo Motinos parapijoje, Har- 
rison. N. J. Jo draugai ir arti
mieji. prisimindami velionies 
darbus ir nuopelnus parapijai 
ir lietuvybei, užprašė už jo vė
lę iškilmingas pamaldas, kurios 
bus atlaikytos birželio 16 d. 8 
vai. ryto Sopulingosios Dievo 
Motinos parapijos bažnyčioje.

Kun. A. Sušinsko sukaktuvių 
bankietas

Kun. A. Sušinsko 17 m. ku
nigystės jubiliejaus proga jo 
bičiuliai suruošė bankietą, ku
ris įvyko gegužės 24 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Ja
me dalyvavo arti šimto lietu
vių. Bankietui vadovavo para
pijos klebonas kun. Magnus 
Kazėnas, kuris ta proga pasa
kė gražią sveikinimo kalbą. 
Taip pat sveikino kun. J. 
Skripkus, kun. J. Girdis, adv. 
St. Gabaliauskas ir A. Kasulai- 
tis. Bankieto ruošimo komisi
ją sudarė M. Petraitienė, A. 
Jucevičienė ir A. Naujeliūtė. 
Nuoširdžios šeimininkės visus 
skaniai pavaišino. Su dideliu 
dėmesiu buvo išklausytas ir 
pačio sukaktuvininko žodis. 
Bankietas buvo baigtas gra
žiomis lietuviškomis dainomis 
ir šokiais. Sukaktuvių proga 
kun. A. Sušinskui jo bičiuliai 
įteikė dovaną — sutaną.

Naujas Bridgevillės kebonas

Mažoje Bridgevillės lietuvių 
parapijoje jau daugiau kaip 
metai klebonavo Tėvas Pran
ciškus Giedgaudas, OFM, ge
rai pažįstamas ir lietuviškajai 
Pittsburgho visuomenei. Savo 
nuostabia apaštalavimo dvasia, 
tyru lietuviškumu Tėvas 
Pranciškus buvo visų jį paži- 
nusiųjų didžiai mėgiamas ir 
gerbiamas. Prieš kurį laiką, ta
čiau, tėvas Pranciškus paliko 
Pittsburghą ir persikėlė į nau
jąjį Tėvų Pranciškonų vienuo
lyną Brooklyne. Naujuoju kle
bonu paskirtas taip pat pitts- 
burghiečiams jau iš anksčiau 
pažįstamas Tėvas Aleksandras 
žiubrys, OFM. Su juo kartu 
darbuojasi ir Tėvas Benvenu- 
tas Ramanauskas, OFM.

Lietuviai remia ALT

Savo patriotišką nusistaty
mą Pittsburgho lietuviai paro
dė gausiai dalyvaudami gegu
žės 27 d. įvykusiame ALT 
Pittsburgho skyriaus piknike 
Lietuvių Ūkio klube. Piknikas 
praėjo gražioje nuotaikoje. Jo 
pelnas paskirtas Lietuvos lais
vinimo fondui. Piknikui vado
vavo nenuilstantys ALT nariai 
J. Virbickas ir Ant. Mažeika, 
padedami visos eilės nuoširdžių 
talkininkų.

Nauja lietuviška šeima

Gegužės 26 d. Šv. Vincento 
parapijos Esplene bažnyčioje 
moterystės sakramentą pri
ėmė p. Skėrys ir K. Žilinskai
tė. Abu jaunieji yra tremtiniai 
ir aktyvūs vietos veikėjai Abu 
jaunieji ypač aktyviai veikia 
Espleno vyčių kuopos dramos 
grupėje. Jauniesiems linkėtina 
saulėtos ateities.

Prttsburghietis per 
Voice of America

šiemet Washingtone įvyku
sioje Amerikos Pilietybės kon
ferencijoje dalyvavo pittsbur- 
ghietis, SLA viceprezidentas ir 
aktyvus vietos patriotas Povi
las Dargis. Jis ta proga įkal
bėjo į juostelę kalbą, kuri ar
timoj ateity bus pertransliuota 
per Amerikos Balso lietuvišką
ją programą į Lietuvą.

Pittsburghiečiai į Du Bois

Espleno vyčių dramos mėgė
jų grupė neseniai suvaidinusi 
“žmogžudžio dukterį” žada su 
tuo vaidinimu nuvykti į Du 
Bois lietuvių koloniją. Grupei 
vadovauja ir jos statomiems 
veikalams režisuoja kuopos 
pirm, ir vyčių organizacijos 
garbės narys inž. Ant. Mažei
ka.

Birželio deportacijų 
minėjimas

Savo paskutiniuose posė
džiuose ALT Pittsburgho sky
rius svarstė liūdnųjų birželio 
dienų sukaktuvių minėjimą. 
(Posėdžiai įvyko geg. 22 ir 
geg. 29 cLd.). Nutarta minėji
mo suorganizavimą pavesti 
tremtinių draugijai, kuriai į 
talką raginamos visos lietuviš
kos patriotiškos lietuvių orga
nizacijos. Numatyta tokia pro
grama (smulkiau bus paskelb
ta vėliau): birželio 17 d., sek
madienį, minėjimas prasidės 
iškilmingomis šv. Mišiomis Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je South Side. Jų metų bus 
pasakyta atitinkamas, momen
tui pritaikintas, pamokslas. Po 
to bus suruoštos eitynės (su 
vėliavomis ir plakatais) į Lie
tuvių Piliečių Klubą Jane str., 
kur įvyks pats minėjimo ak
tas. Jame svarbiausiu kalbėto
ju pakviestas buvęs bolševikų 
kalinys pirmosios okupacijos 
metu kun. J. čekavičius, dabar 
gyvenąs Port Washington, N. 
Y. J minėjimą taip pat pakvie
sti ir kitų Kremliaus pavergtų 
kraštų atstovai.

Šis minėjimas privalo būti 
visų Pittsburgho lietuvių vie
ningumo ir patriotiškumo de
monstracija. Todėl ALT prašo 
visų lietuvių visais galimais 
būdais prie šio liūdno minėjimo 
rengimo prisidėti. Ypač svar
bu, kad juo didesnė minia da
lyvautų eitynėse - demonstra
cijoje. Tuo mes netik pagerbsi
me kritusius už Lietuvos lais
vę didvyrius, bet prisidėsime 
prie Lietuvos laisvės kovų, o 
taip pat parodysime milijoni
niam Pittsburghui, ko mes sie- 
kaime ir kokia jėga esame.

“Lietuvių Dienų” atstovas

Nuo birželio 1 d. vienintelį 
iliustruotą pasaulio lietuvių 
magaziną “Lietuvių Dienas” 
Pittsburghe atstovauja A. Ka- 
sulaitis. Visais reikalais prašo
ma kreiptis šiuo adresu: 1261 
Grove Road, Pgh. 34, Pa.

Nelaiminga povestuvinė 
kelionė

Pittsburgho vyčių apskr. 
sekretorės O. Morkūnaitės bro
lis Tomas su savo jaunąja žmo
na Rūta savo povestuvinėje 
kelionėj turėjo automobilio ka
tastrofą, kurios metu abu tapo 
sužeisti. Nelaimė įvyko South 
Carolina valstybėje. Dabar abu 
jaunieji guli ligoninėj.

Birželio tragedija per radiją

Teko patirti, jog Pittsburgho 
lietuvių radijo programos jau 
ruošiasi atitinkamai paminėti 
birželio tragedijos sukaktį oro 
bangomis. Katalikų radijo va
landa ta proga žada pastatyi 
momentui pritaikintą radijo 
vaidinimą ir transliuoti atitin
kamą kalbą. J. Virpša

NASHUA, N. H.

60 metų vedybų jubiliejus

Ponai Tamulioniai sekma
dienį, gegužės 20 d. šventė savo 
60 metų vedybinio gyvenimo 
jubiliejų. Šv. Kazimiero baž
nyčioje 8 vai. ryto kun. J. 
Bucevičius atlaikė šv. mišias, 
kurių metu visa jubiliatų šei
ma priėmė Šv. Komuniją.

Jubiliatų namuose 1 vai. bu
vo iškilmingi pietūs,
metu artimieji bei prieteliai 
sveikino įteikdami daug gėlių 
ir dovanų.

Pagerbimo iškilmėmis dau
giausiai rūpinosi J. Bouches ir 
I. Tamulionienė. Joms pagel
bėjo M. O’Neil, P. Sweeley, L. 
Tamulionis ir R. Bouches.

Joninės ir piknikas

•Birželio 24 d., Joninių die
ną, Mikolalčio sode, šv. Kazi
miero parapija rengia didžiulį 
metinį Joninių išvažiavimą- 
pikniką. šiemet bus ypatingu 
būdu atžymėtos Joninės. Ren
gėjai kviečia visus prisidėti 
prie to gražaus Joninių minė
jimo ir paparčio žiedo ieškoji
mo.

Bovvling laimėtojai
Šv. Kazimiero parapijos 

bovvlingininkai vyrai šiemet 
laimėjo pirmą vietą South 
Phila. rajone. Už tat jie gavo 
labai gražią dovaną. Girdėti, 
kad ateinančiais metais vyrai 
turės dvi komandas Katalikų 
Lygoj ir tikrai laimės miesto 
čempijonatą. šiemet pralaimė
jo tik keliomis dešimtimis taš
kų.

A. a. Magdalena Stonienė 

ilgai ir sunkiai sirgo. Ji atsis
kyrė su šiuo pasauliu gegužės 
22 dieną, palikdama vyrą ir 
vaikus. Iškilmingai palaidota 
šv. Kryžiaus kapinėse gegužės 
26 dieną.

\
Serga Vytas Belajus

Lietuvių ir kitų tautinių šo
kių žinomas Vytas Belajus iš 
Chicago šiomis dienomis čia 
sunkiai ir pavojingai susirgo. 
Jis gydomas General Hospital, 
kol galės išvykti į savo gyve
namą vietą. Jį lanko vyčiai ir 
artimieji pažįstami iš Intema- 
tional Institute ir kitų draugi
jų, kurių naudai bedirbdamas 
jis susirgo.

J. E. vyskupas Hugh L. Lamb 
gavo vyskupiją

Jo šventenybė Popiežius 
Philadelphijos vyskupą H. 
Lamb paskyrė naujos vysku
pystės Greensburg vyskupu.
Vyskupas ilgą metą dirbo Phi- 
ladelphijos vyskupijoj. Jis ge
rai pažįsta ir lietuvius. Nese
niai jis paskutinį sykį sutvirti
no vaikučius mūsų lietuviškose 
parapijose. Lietuviai sveikina 
savo Ganytoją naujose parei
gose.

Teresė Mažeikaitė baigė 
High School

Žinoma lietuvaitė vytė Tere
sė Mažeikaitė, 335 Earp st., 
šiemet baigia aukštesnę mo
kyklą. Baigimo iškilmės bus 
katedroj ir iškilmingas aktas 
Convention Hali. Jaunoji stu
dentė rengiasi studijuoti to-

kurių

liau mediciną viename Phila- 
delphijos univeristete.

Įstos į kunigų seminariją

Šį pavasarį rengiasi stoti į 
kunigų seminariją St. Charles, 
Overbrook, Pa., jaunuoliai: K. 
Kriščiūnas, K. Silvinskas, ir G. 
Budelis. Linkima ištvermės 
jauniems studentams.

Amerikos Diena

I am American Day praėjo 
iškilmingai. Iškilmėse dalyvavo 
8 įvairios tautybės. Lietuviai 
dėl savo išvažiavimo negalėjo 
dalyvauti, kur jie buvo kvies- 
tiė Iškilmės buvo prie Nepri
klausomybės Namų. Šiemet tos 
dienos minėjimas pasisekė ge
riau.

• Gegužės 23 d. mirė čia 
visiems žinomas veikėjas Sta
sys Kišonas, gyvenęs 1809 
Prospect Ridge Vlvd. Haddon 
Heights, N. J. 7

Waterbury, Conn.
Mirė daktaras Sapranas

Gegužės 22 d. čia mirė dr. Sa
pranas, LDS narys. Palaidotas 
po iškilmingų pamaldų iš šv. 
Juozapo bažnyčios į Kalvarijos 
kapines.

Liko nuliūdusi žmona ir kiti 
giminės. Velionies žmona Stefa
nija Sarapinienė yra LDS 5-tos 
kuop. vicepirmininkė, LDS Con- 
neetieut apskrities valdybos sek
retorė, A.L. Tarybos Waterbu- 
rio Skyriaus iždininkė, Moterų
s-gos choro dalyvė ir uoli šv. 
Juozapo parapijos talkininkė.

LDS 5-to kuopos Valdyba ir 
nariai šią liūdesio valandą našlę 
Stefaniją Sapranienę giliai už
jaučia.

• Gegužės 20 d. Waterbury į- 
vyko net trys piknikai — šv. 
Pranciškaus tretininkų, šv. Var-
do ir šv. Onos dr-jos. J visus at
silankė nemaža žmonių ir rei
kia manyti visi turės šiokio to
kio pelno.
Liet. Darbininkų S-gos seimas

Visuomenei gana plačiai pa
skelbta, kad Waterbury, birželio 
3 d. prasideda Liet. Darbininkų 
S-gos Seimas.

• Birželio 10 d. šv. Juozapo 
parapijos piknikas Linden Par
ke.

• Birželio 9 d. prasideda BAL
Fo rinkliava dėžutėmis po mies
tą. Visi prašomi prisidėti prie 
šio artimo meilės darbo ir ne
atsisakyti pavaikščioti po mies
tą su dėžute.

I Lietuviu Radijo Draugijos I
II iI
i

i
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PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET.

GYVUOJA PER 15 METŲ
WWRL ĮROO ke

Oro bangomis transliuojami ivairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės

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

495 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

BROOKLYN 11, N. Y.

V. I BAREVR IT S
Pranešimu Dir.

P. GINKI S
Direktorius
J.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ



Birželio 5, 1951 DARBININKAS

Š A C H M A T A I ĮVAIRUS SKELBIMAI
I

DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI
— Veda K. Merkis — I

Chicagos
Chicagos

• Tautvaiša su 
meisteriu lygiom, 
pirmenybėse šiuokart Tautvai- 
šos priešininku buvo Chicagos 
meisteris Poschel, su kuriuo 
Tautvaiša sulošė lygiom. Taut
vaiša turėjo juodus; lošė pran
cūzišką. Tautvaiša tebėra 1 
tašku pryšaky Poschel. Pos
chel yra praradęs 2>Zj taško, o 
Tautvaiša l’/j. Visi kiti žymiai 
daugiau.

Pirmenybių padėtis: Poschel 
13V? - 2V-2, Tautvaiša 12i/2- 

Sandrin 12-6, Michelson 
liy2 - 5’^, Pizzi 10‘Z> - 4*, 
Dahlstrom 10'/2 -

Prins (Oln) 7)Ą, Unzicker 
(Vok) 7, Bogoliubovv (Vok) 
6VĮ, Golombek (Angį) 6 taš
kai. Viso 15 dalyvių.

• Prieš 100 metų Londone 
įvyko pirmas tarptautinis 
šachmatų turnyras (Gegužės 
mėn. 1851), kurį laimėjo 
olf Anderssen iš Breslau, 
Stauton (Ang.).

DAvenjx>rt 6-0259

R A L P H K R t C H

' OKHiRAFAS
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.
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I ■

Į ADVOKATAS
II

1l
197 Havemeyer Street 

Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVergreen 7-9394

s William J. Drake
(DRAGŪNAS)

UETUA’IS ADVOKATAS

New Yorke Bostone
4-— -----------------------------------

TeL EVergreen 7-4335 t
I

•••

Ad-
2.

I

■
i

85 - 03 VVAREHAM PL 
JAMAK'A, N. Y.

Tel. JAmaica 3-7722

“IŠ DŪMINES LŪŠNELES
i

• Massachusetts pirmenybė
se K. Merkis laimėjo prieš ži
nomą Massachusetts ir Bosto
no meisterį Harlovv Daly ir be 
to prieš Gringą.

Škėmos partija su E. Un- 
deruood atidėta gana sunkioj 
padėty.

• Chicagos Grandis su Chi- 
cago University užbaigė 2^Į- 
3i/2.

• R. Arlauskas Australijos- 
pirmenybėse užėmė 6-tą vietą 
su 8^2 taško. Pirmenybes pa
kartotinai laimėjo Purdy su 
12 tš.
• Europos pirmenybėse (Bad 

Pyrmont) po 10 ratų pirmavo 
Gligorjp (Jgsl) ir Matanovic 
‘(Jgsl), turėdami po 8 taškus,

Tautvaiša nugalėjo Angele 
Sandrin, kuris laikėsi trečioje 
vietoje. Sekančiam rate Taut
vaiša susitinka su Chilės meis
teriu Pizzi. Pastarasis turi 6 
laimėtas >irtijas ir 9 lygiom.

Poschel nelošė. Vėliausia 
Chicagos pirmenybių padėtis 
tokia: 1. Tautvaiša 13VĮ - l’/a 
taškų. 2. Poschel ĮSVĮ^VĮ-

Massachusetts pirmenybėse 
atidėtos partijos baigtos ši
taip: K. Škėma laimėjo prieš 
Heisingą, bet pralaimėjo Un- 
dervvood’ui. Heising laimėjo 
prieš Waters, o Keller pralai
mėjo prieš Mitchell.

Gautina pirmenybių padėtis:
1 v. E. Underwood A'/o-lVĮ.

2 v. C. Heising 4-2, 3-6 vietas 
dalinasi Keller, Škėma, Merkis, 
Daly, turėdami po 31/s-2l/2 taš
kų. Viso 12 dalyvių.

Manhattan nugalėjo Mar- 
schaD klubą New Yorko pir- 
menybėse 7^-2’/Į ir laimėjo I 
vietą.

Šiuo vardu K. B. Kraučiūna*. išlei
džia savo jumoristinių eilių knygą. 
Kviečiami rėmėjai prisidėti prie 
knygos išleidimo. Kas autoriui at
siųs ligi gegužės mėn. pabaigos bent 
1 dol., to vardas ir pavardė bus at
spausdintas knygoje ir gaus pačia 
knygą. Nepavėluokite*. Rašykite šiuo 
adresu:

K. B. KRAUCICNAS
183 Fountain Ave„ Brooklyn 8, N. Y. 

116)

SPORTAS

Clevelande laimėjo “Žaibas”
Gražiam lietuvių visuomenės 

būreliui sekant, kietoj ir įtemp
toj kovoj Clevelando krepšinin
kai įstengė nugalėti gana tvir
tą Detroito ‘Kovo” vienetą. Iki 
pat baigminio švilpuko nebuvo 
aišku, kurią puse pasirinks 
laimė.

Jau nuo pat »pradžių abi ko
mandos išvystė greitą bei verž
lų žaidimą ir kėlinio pasekmė 
13:8 rodė nedidelį Kovo pra
našumą. Tačiau antrame kėli
nyje žaibiečiai, savo publikos 
skatinami, pradėjo tiksliau 
mėtyti ir, zoniniu dengimu su
varžę priešininko staigius pra-

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

Real Estate & Insurance
John W. Anseli

409 W. BKOADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Res. 37 Oriole Street

WEST ROXBURY, MASS. 
Tel. PA—7-1233-W

LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New Yo
Telefonai:

. Ofiso Tel. 
j! WO 2-3497

Namų Tel
NE 9-

Stephen Aromiskis 
(Annakauskas) 

Graborius—Baisamuotojas 
Moderniška Koplyčia 

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Automatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

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

ėjimus, laimėjo rungtynes vie- ] 
no taško skirtumu. Galutinis ! 
rezultatas 32:31. žaibui taškų 
įmetė Muliolis (13), Bliumen- 
talis (9), Gylys (5), Telyčė- 
nas (5). Kovui atstovavo Gru- 
dzinskas, Sventickas, Butvilą, 
Idzelevičius, Racka ir Šlepetys.'

Trečiadienį, gegužės 30 d., 
Lakewood High School stadio
ne įvyko Northem Ohio AAU 
distrikto lengvosios atletikos 
pirmenybės moterims ir mer
gaitėms, 
varžybose 
šikšniūtė, 
tremtyje, 
ir keletas

Lietuvaitėms šiose 
atstovavo: Elvyra 
daukartinė meisterė 
Nijolė Balčiūnaitė 

jaunųjų. A. B.

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Communion Breakfasts 
B a n quets

HALL

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

EVergreen 7-1423

J. KUMPIKO
ELEKTRO MOTORU DIRBTUVE

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius— 

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

CHARLES SPORTSYEAR
Sav. K. Krasnakevičius,

515 VVashington SL, 
Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus meterims 

ir vyrams ant užsakymo.
TeL HA 6-9839

*

Laidotuvių Direktorių* 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

| EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius—Baisamuotojas

•> I 
i

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BKOADVVAY 
South Boston. Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

I

i 
i

CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston. Mass.

Joseph W. Casper
< KAS PERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Baisamuotojas

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

-vI

i

i
ii

VYTAUTAS YAKAVONIS j 
!
I

I j i i i | i i i i 
i i

HOMEFUNERALi 
i 
I 
i <•

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

741 NO. MAIN STREET
Brockton. Mass.

105 Grand Street, Brooklyn. N. Y. 
Garantuota* ir greita* patarnavimas

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

i

I
z

y.

!«
WE CARRY A COMPLETE LINE OF

I F A R M N E E D S
t Farmer Tractors

McCormick - Deering Farm Machines
• Intemational Trucks, Paris & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
1 Good Used Truęks and Used Farm
J Machinery
McCARTHY EQUIPMENT COMPANYf
1740 MAIN ST., BROCKTON, MASS.|

Teis. 6385 — 8-0771 Jį

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

TeL GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA
Z.

n

/'« i-

'•J
v

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas
Visų 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. 4-7729 BROOKLYN, N. Y,

ZUPP’S BAR

REAL ESTATE & INSURANCE

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS

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

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

LIEPOS ŽIEDAI
&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 S2.50 pri- 
siunčiam į jūsų namus.

Tel Vli-ginia 7-4499

F. W. Shalins 
(šalins kas) 

Labuduotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

-$150-
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
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ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

PARDUODA NAMUS

J. P. MAČIULIS

Y.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Baisamuotojas 
Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai 
Tel. BROCKTON 8-1580

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

D.

564 EAST BKOADVVAY
South Boston, Mass.

A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsam uoto jai 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai
NOTARY PUBLIC

Tel. SO 8-0815
SOuth Boston 8-2609

Jvairūs skelbimai

4
f4♦4444+44
■*

44

MULIOLIS
INSURANCE. 

and
REAL ESTATE 

6606 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

♦i

——————— .— ą

VAITKUS į
FUNERAL HOMEj

197 VVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
ir

i j 
ii 
jI
i

PARDUODAMI NAMAI

Telefonas: EV 4-3049

|
I
444444
+ CATERERS
+ Parties - W e d d i n g s
? MEETING

Tl t 14 44»4-44444'4< IH»44444 I I44I >4f 4< I6464<K T1H H<IF4

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI

Brooklyn, N. Y.495 Grand Street,

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

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto ii 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS

Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato 
ir Vietinius visiems štatams ir Municipalamš Juagtinčse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse.

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

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

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
UI Aimlie Street U N. Y.

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 6VČ.

Pirmininkė — Eva Markslenft,
825 E. 8th St., So. Boston, Man 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Flce-Pirmininkė—B. Galliūnien*.

8 Wlnf!eld St., So. Boston, Msm

Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 
555 E. 6th St., So. Boston, Mana. 
Tel. So-8-6029.

Kampinis mūrinis namas 3 šeimom 
su 10 kambarių, sų maudynėmis ir 
garažais — $4.950.

Pardavimui turime namų visose 
miesto dalyse — Brooklyne, Queens, 
Nassau.

Visuose yra tuščių florų, prieinama 
kaina, su mažu įnešimu, netoli stočių.

Taip pat priimu ir pardavimus.

Z I N I S
361 Unlon Avė., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

PARDUODAMI NAMAI
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Laidotuvių Direktorius 
Baisamuotojas

(NOTARY PUBLIC) 
Patarnavimas dieną ir naktį.. 

Nauja moderniška koplyčia šer- j 
menims dykai. Aptarnauja Cam-1 
bridge ir Bostono kolonijas že- = 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus | 
miestus. j

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434 I 
-------------—---------- —----------------- I

iI 
I
I I 
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WAITT
FUNERAL HOME

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALi ĮGILS

GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS. X
Tel. Dedham 1304-W J

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R į ,

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

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, j namus, krikštynoms.* 
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. + 
šaukite: * X

BORIS BEVERAVE CO. |
J. ARLAUSKAS, Savininkas J

; 220 E Street Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. į
4-W-W 7-4-14-1-44+4-I-W4 4-W-41I-I-Č’

f i i+ +i+
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Phone STagg 2-3108

ANTON APPEL
JERSEY PORK

428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
DMžiKuvia* paKirtnkirruM vHoldn« mėooa

LIETUVIAKOS D KAROS _ SKANCS SKII.ASD2IAI

Finansų Rašt — B. Cūnlen*,
409 Broadway, So. Boston, Mass 

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

51 Tampa St, Mattapan. Mana.
Tvarkdarė — M. Matejoškieni, 

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7.30v 
vakare, Parapijos salėje, 492 E 
Jeventh St, So. Boston, Mass.

viaan draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų matininką

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

2 ir 3 šeimų.
2 ir 3 šeimų;

l
❖

30 EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDWARD J. VVAITT 
(W ai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Baisamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Koplyčia šermenims dykai.

Tel. Brockton 3368
i -4

J. VASTŪNAS
Real Estate & Insurance

1 #08 Gatės Avė., Brooklyn, N. Y. 
Tel. GLenmore 5-7285

I. NEwton 9-4464
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS 
Laisniuotas Grabortna

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

v
A. L VENSLOVAS

LIETUVIS GRABORIUS
LAISNIUOTAS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nauja moderniška koplyčia dykai visiems. Kreipdamiesi J mus A 
turėsite mandagų ir sąžiningą patarnavimą i)

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

Kitur

ei. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Veraon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

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

Phone, FEderal 1622+i H A S E R
Funeral Home

; AMBULANCE SERVICE 
t Mes esame dėkingi už jūsų 
; biznį

512 Chartiers Avenue 
į McKees Rocks, Pa.
444464664644 44444 4444644 įf+
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^Daibininkar fuai^sns /

Lietuviai legonieriai dalyvavo 
paraduose

Didžiuliuose Nevv Yorko pa
raduose, kurie buvo ruošiami 
gegužės 30 d., norint pagerbti 
įvairiuose karuose kritusius 
karius, dalyvavo ir lietuviai le
gionieriai su savo vėliavomis: 
Dariaus ir Girėno postas Man- 
hattane, o Lithuanian Memo
rial Post 1763—Eastern Park- 
vvay parade.

Mirė Viktorija Vasiliauskaitė- 
Žileviėienė

Gegužės 31 d. 5 vai. ryto Eli- 
zabethe, N. J. po sunkios ligos 
mirė muziko Žilevičiaus žmo
na, Viktorija Vasiliauskaitė-Ži- 
levičienė, kun. Vasiliausko se
suo.

• Muzikas Nomeika lankėsi 
Brooklyne, ta proga užsuko į 
“Darbininko” redakciją ir pa
linkėjo sėkmės naujai sujung
tam laikraščiui. Muzikas No
meika ieško darbo kurioj nors 
parapijoj vargoninkauti ar 
College dėstyti muziką.

• Prel. P. Juras ir prel. L. 
Tulaba, būdami prel. J. Bal- 
kūno 25 metų kunigystės ju
biliejaus iškilmėse, lankėsi 
“Darbininko” redakcijoje, pa
sidžiaugė laikraščio gražiu lei
dimu ir palinkėjo sėkmės atei
tyje.

Operetės choro koncertas 
įvykęs sekmadienį, gegužės 27 
d. Piliečių Klubo salėje, Brook
lyne, sutraukė gražų būrį pub
likos. Kruopščiam chorvedžiui 
M. Liuberskiui perėmus vado
vauti, choras personaliniai ir 
muzikaliniai gerokai pasikeitė.

Chorvedžo didelė energija ir 
choristų pasiaukojimas duoda 
gerų vilčių, kad šis choras iš
augs į tikrai vertą pagarbos 
Nevv Yorko lietuvių reprezen
tacinį chorą, šis pirmas Ope
retės Choro viešas pasirody
mas, naujam dirigentui vado
vaujant, tas viltis dar daugiau 
sustiprino.

Siūlo darbo
B. E. T. H. David kapinėse, 

Elmont, L. I., kapinių darbams 
reikalinga 15 darbininkų.

Kreiptis: Joe Umaitis, telf. 
Fieldstoun 7-2400.

DĖMESIO!
I

i.
NEW YORKO LIETUVIŲ TREMTINIŲ DRAUGIJA
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Šių metų BIRŽELIO 10 3 vai. p.p.

KLASCIAUS PARKE — CLINTON PARK
56 - 70 58th STR., MASPETH, N. Y.

RENGIA ŠIAIS METAIS PIRMĄJĄ

Gegužinę - Pi k n i k ą
PROGRAMOJE: gera muzika, linksma nuotaika, įvairūs šposai ir kt Įėjimas tik $1.00. 

Čia bus geriausia proga visiems susitikti.

VISI I GEGI ’ŽTNf. — PIKNIKĄ BIRŽELIO 10 DIENĄ

Šv. Jurgio parapija

neteko geros katalikės ir uo
lios parapijietės Marijonos Ta
mošaitienės. Marijona po sun
kios ir ilgos ligos mirė gegu
žės 22 d. Palaidota gegužės 25 
d. Nuliūdę liko Vincas, dvi 
dukterys ir sūnus. Visi parapi
jos parengimai bei organizaci
jų darbai neapsėjo be Tamošai
čių uolaus bendradarbiavimo. 
Artimieji ir prieteliai gausiai 
dalyvavo pamaldose irpalydėji- 
me į kapus.

Liūdinčiai Tamošaičių šei
mai parapija reiškia užuojau
tą.

• Pereitą sekmadienį Rožan
čiaus draugija surengė laimėji
mų vakarą parapijos naudai, 
kuris labai gerai pavyko ir da
vė gražaus pelno.

• Kun. A Petrauskas, šv. 
Jurgio parapijos klebonas, ge
gužės 26 d. atšventė savo 17 
metų kunigystės jubiliejų. Ju
biliatas tą dieną savo intencija 
atnašavo iškilmingas šv. mi
šias. Jam asistavo kan. J. Meš
kauskas ir kun. V. Masiulis.

Parapijiečiai linki savo kle
bonui ir toliau sėkmingai va
dovauti jų dvasiniams reika
lams ir sulaukti šioje parapijoj 
savo auksinio kunigystės jubi
liejaus.

Kun. Jurgis Gurinskas, 
Nevv Yorko Aušros Vartų lie
tuvių parapijos klebonas, bir
želio 24 d., švenčia savo 25 
metų kunigystės jubiliejų. Pa
dėkos iškilmingas šv. mišias 
jubiliatas tą dieną laikys 10 
vai. 30 min. Parapija savo ger
biamo klebono sidabrinio jubi
liejaus proga 6 vai. vak. para
pijos salėje ruošia iškilmingą 
vakarienę.

• Kun. SL Yla, dalyvavęs 
prel. Balkūno jubiliejaus iškil
mėse, lankėsi Brooklyne pas 
savo bičiulius ir “Darbininko” 
redakcijoje.

• Dr. V. Vilimas šiomis die
nomis iš Chicagos atvyko į 
Brooklyną ir čia apsigyvens.

Reikalingas namų prižiūrė
tojas - porteris. Pageidaujama, 
kad būtų vedęs, nes yra ir mo
teriai darbo. Yra kambarys su 
vonia, gazu ir elektra. Prie to 
siūlo pradžiai 125 dol. mėne
siui atlyginimo. Kreiptis pas 
Mr. Pallak, telef. Flushing 
8-1664.

Kun. Dr. A. Sidaravičius

iš Mount Vernon, N. Y., airių 
parapijos nuo birželio atkeltas 
į Our Lady of Peace, N. Y. ita
lų parapiją vikaru.

Kun. Jonas Tomalionis

iš 58-10 96th Lane. Mas
peth, birželio 1 d. Švč. Širdies 
katedroje, Pueblo, Colo. mies
te įšventintas kunigu. Šventi
mus suteikė Pueblo vyskupas 
J. E. Willging.

Kun. J. Tomalionis yra gi
męs gausioje devynių vaikų 
šeimoje. Jo tėvas jau yra mi
ręs, o motina gyvena N. Phi- 
ladelphijoj. Dvi jo seserys Mrs. 
Frank Kabasinskas ir Mrs. 
John Martino gyvena Mas- 
pethe ir priklauso lietuvių V. 
J. Atsimainymo parapijai.

Po dviejų pirmųjų šv. mišių, 
kurių vienas atlaikys Pueblo 
mieste, o kitas N. Philadelphi- 
joj, trečiąsiais šv. mišias atna
šaus birželio 1 7d. 11 vai. Mas- 
pethe, V. J. Atsimainymo pa
rapijos bažnyčioje.

Po trumpų atostogų naujasis 
kunigas grįš parapijos darbui į 
Pueblo.

Birželio 14-21 d.d. įvykių 
minėjimas

Jiew Yorkas (LAIC)—Nors 
jau spėjo praeiti dešimt metų 
nuo baisiosios birželio mėnesio 
savaitės, sukrėtusios visą lietu
vių tautą, tos savaitės išgyve
nimai tebėra gyvi visų lietuvių 
širdyse ir atmintyje. Apie 40,- 
000 lietuvių tos vienos savaitės 
bėgyje buvo išvežti į Sibirą. 
Kazakstaną ir kitas aziatinės 
Rusijos vietas.

Birželio mėnesio įvykiai pa
ženklino pradžią organizuoto ir 
masinio lietuvių tautos naikini
mo. Sugrįžę 1944 metų vasa
rą Lietuvon sužvėrėjusieji ma

DARBININKAS

skoliai vėl masiniai tremia ir 
žudo lietuvius.

New Yorko ir apylinkių lie
tuviai minės birželio įvykių de
šimtąją sukaktį drauge su sa
vo broliais ir bendros nelaimės 
draugais latviais ir estais šeš
tadienį birželio 16 d. 8 vai. va
karo, Camegie Hali teatre, 
57th Street ir 7th Avenue 
kampas, New Yorke.

Fizinif mūsų tautos naikini
mas sujungta su jos, ypač pri
augančios kartos, moraliniu 
žalojimu yra lygiai skaudus ir 
senąjam lietuviui išeiviui ir lie
tuviui tremtiniui. Todėl dalyva
vimas birželio savaitės įvykių 
minėjime yra visų mūsų tauti- 
tinė pareiga.

Lietuviškoji visuomenė yra 
raginama ibilietus iš anks
to įsigyti. Bilietų turi—LAIC, 
233 Broadvvay, Nevv Yorke, 
“Darbininko”, “Tėvynės” ir 
“Vienybės” redakcijos, lietu
viškų radijo programų vedė
jai, NYLT pareigūnai, Petras 
Montvila, 251 Etna Street, 
Brooklyn, N. Y., vicepirm., J. 
Ginkus, 495 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., sek. Adv. S. 
Briedis, 197 Havemeyer St.. 
Brooklyn, N. Y., ir ižd. A. S. 
Trečiokas, 314 Walnut Street, 
Nevvark, N. J.

Per radiją apie birželio 
trėmimus

Artinantis birželio trėmimų 
liūdnosios sukakties minėji
mui, J. Ginkaus radijas ruošia 
ta tema visą eilę paskaitų. Šį 
šeštadienį kalbės dr. V. A. 
Dambrava, ateinantį šeštadie
nį, birželio 9 d. — kpt. V. Alk
sninis ir birželio 16 d. — kun. 
V. Dabušis.

A.LT. Sandaros
Pirmoji ir Trisdešimtoji kuo
pos š. m. birželio m. 9 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. Hotel Nevv 
Yorker patalpose rengia Dr. 
Kazio Griniaus, buv. Lietuvos 
Respublikos Prezidento, mir
ties metinių minėjimą. Kalbės:
H. Blazas, V. Sidzikauskas ir 
V. Tercijonas.

Rengėjai tikisi, kad lietuviš
koji visuomenė gausiai atsilan
kys ir pagerbs velionies atmi
nimą.

Dėl brangios ir mylimos žmonos mirties

muzik. Juozui Žilevičiui
gilią užuojautą reiškia
Vladas ir Petronėlė Bagdanavičiai
Juozas ir Ona Strimaičiai
Juozas ir Marija Juškai
Pranas ir Janina Bagdanavičiai

Posėdžiavo tremtinių pagalbos 
vajaus komitetas

Naujai išrinktasis Didžiojo 
Nevv Yorko tremtinių pagalbos 
vajaus komitetas pereitą ket
virtadienį BALFo patalpose 
buvo susirinkęs savo pirmojo 
posėdžio ir aptarė pirmuosius 
vajui pasirengimo darbus.

Norint, kad šis išemigruoti 
negalinčių jų tremtinių pagal
bos vajus kuo geriausiai pa
vyktų, nutarta spalio 1-7 die
nomis vykstančią tremtinių 
šalpos savaitę organizuoti pla
čiu mastu, įtraukiant didelį tal
kininkų skaičių. I pagrindines 
komisijas jau pakviesta ir dar 
bus kviečiama aktyviausi dar
buotojai. Komitetas, kurio pir
mininku jau pirmajame susi
rinkime išrinktas adv. Frank 
T. Aleksis, pareigomis pasiskir
stė šitaip: vicepirimninkas ir 
vidaus rinkliavos komisijos ve
dėjas kun. J. Pakalniškis, sek
retorė ir spaudos sekcijos ve
dėja S. Narkeliūnaitė, iždinin
kas ir bilietų komisijos vedėjas 
kap. V. Alksninis ir finansų 
sekretorė ir skelbimų skyriaus 
vedėja Iz. Radzevičiūtė.

Senatorius Lelunan pagerbs 
“Baisųjį Birželį”

New York (LAIC). — JAV 
Senatorius iš Nevv Yorko Her- 
bert H. Lehman, kalbės birže
lio 16 d. Carnegie Hali lietuvių 
latvių ir estų amerikiečių ren
giamam “Baisaus Birželio” pa
minėjime.

Senatorius Lehman buvo 
pirmutinis JAV gubernato
rius, kuris 1941 m. gegužės ga
le paskelbė, kaipo Nevv Yorko 
Valstybės Gubernatorius, bir
želio 15-ją dieną ‘Baltijos Val
stybių Dieną”. Jį pasekė keli 
kiti gubernatoriai.

Nevv Yorko Lietuvių Taryba, 
latvių ir estų jungtinis komi
tetas, pasivadinęs Baltic Sta
tės Freedom Committee, bai
gia paruošiamuosius darbus 
birželio 16 d. masiniam susi
rinkimui ir koncertui.

Orinio puolimo bandymai

Pradedant gegužės 26 d. at
eityje kiekvieną šeštadienį 
Nevv Yorke ir apylinkėse bus 
bandomos orinio pavojaus si
renos. Bandymuose bus įjung
ta apie 500 sirenų. Bandymai, 
kaip ofiicaliai pranešta, bus 
vykdomi tol, kol bus nustatyta, 
kad srenų garsai yra girdimi 
kiekvienoje Nevv Yorko ir jo 
apylinkės vietoje.

Bandymai prasidės 12 vai. 
dienos trijų minučių sirenos 
dejuojančiu kaukimu ir su 
petraukomis tęsis iki 12 vai. 
13 min.

C ■* -

Naujos lietuviškos šeimos

Šį mėnesį susituokia dvi lie
tuvių poros. P. Rasimas, “Rū
tos” gėlių auginimo įmonės sa
vininkas, veda tremtinę P. 
Krušinskaitę, o med. gyd. Br. 
Svogūnėlis, “Aitvarų” kvarteto 
dalyvis, veda vietinę amerikie
tę—J. Pažereckaitę.

• Edmundas T. Šam baris,

Maryknoll misijų draugijos na
rys, birželio pradžioje bus į- 
šventintas į kunigus. Primici
jas laikys Waterbury, Conn. 
Jaunasis kunigas yra pasiruo
šęs vykti į Japoniją misijonie- 

riauti.

Brooklyno šeštadieninės lietu
vių mokyklos tėvų žiniai

Neįvykus visuotinam tėvų 
susirinkimui, kuris buvo šauk
tas š. m. balandžoi mėn. 15 d. 
vaikų vasarojimo reikalu, pra
nešame, kad

berniukams esame numatę 
dvi stovyklas

1. Marianapolis, Thompson, 
Conn. Rašyti šiuo adresui Dr. 
A. šerkšnas, 231 Woodstock 
avė., Putnam, Conn.

2. Pas Tėvus Pranciškonus. 
Jų adresas: Franciscan Fath- 
ers, Kennebunck Port, Me. 
Šiose dviejose stovyklose pri
imami tik berniukai. 
Mergaitėms vasaros stovyklos

informacijų reikalu rašyti: 
Sisters of the Immaculate Con- 
ception of the Blessed Virgin 
Mary, R.FJ3. 2, Putnam. Conn.

Taip pat pranešame, kad š. 
m. birželio mėn. 10 d. yra šau
kiamas labai svarbus visuo
tinas Tėvų susirinkimas Aprei
škimo parapijos salėje, tuoj po 
11 v. pamaldų. Tėvų dalyvavi
mas būtinas.

Tėvų Komitetas

Birželio 5, 1951

Amerikos Lietuvių Veteranų Sąjungos Postas (AMVETS) prie 
II-jo Pasaulinio karo žuvusių veteranų kapo šv. Jono kapinėse 
(Queens), Memorial Day 1951 m.

Jėzaus Nukryž. Seselių rė-
mėjų seimelis įvyko So. Bosto
ne sekmadienį, birželio 3 d. šv. 
Petro parapijos bažnyčioje 10 
vai. ryto pamaldas atlaikė prel. 
P. Juras. P.'m.vkslą sakė šv. 
Kazimiero Kolegijos Romoje 
rektorius prel. L. Tulaba. 2 
vai. p.p. Lietuvių Pil. Klubo 
naujojo salėj vyko posėdžiai. 
Paskaitas skaitė prof. St. Yla 
ir dr. A. Šidlauskaitė iš Kana
dos. Pranešimą apie kongrega
ciją padarė motina Ligorija.

Mylimai žmonai mirus, 
KOMPOZITORIUI JUOZUI 

ŽILEVIČIUI 
reiškiame gilią užuojautą.

J. H. ir E. Kačinskai

Gegužės mėnesio procesija 
Bostone praėjo labai įspūdin
gai. Vaikų aprengimas vienuo
liais ir vienuolėms atrodė la
bai gražiai. Ypač daug darbo į- 
dėjo seselės, viską labai gražiai 
ir kruopščiai paruošdamos. 
Gražų įspūdį darė procesija, 
kai .jos dalyviai ėjo giliai susi
kaupę ir labai tvarkingai.

Rekolekcijos vyrams
Šv. Vardo draugija ir šie

met organizuoja uždaras reko
lekcijas vyrams pas Tėvais 
Pranciškonus, Kennebunk 
Port, Maine. Vyrai išvažiuoja 
pentkadienio vakare (birželio 
8) ir grįžta sekmadienį po pie
tų (birželio 10). Norintieji 
gauti daugiau informacijų, yra 
prašomi kreiptis į p. Jurgį 
Aukštikalnį, Dr. P. Kaladę, p.
J. Venckų arba į kun. K. Kon- 
tautą.

Argentinos Nepriklausomybės 
Šventės minėjimas

New Yorke šiais metais buvo 
iškilmingas. Gegužės 25 d. St. 
Patrick'o katedroje iškilmin
gas mišias atnašavo pats kar
dinolas Fr. Spelman’as su asis- 
ta. Bažnyčioje buvo Jungtinių 
Tautų atstovybių ir konsulari- 
nio korpuso nariai su poniomis. 
Dalyvavo ir Lietuvos Genera
linis Konsulas.

3 vi. 30 min. įvyko generolo 
Jose de San Martin paminklo 
dedikacija ir paradas.

6-8 vi. vakare Argentinos 
ambasadorius suruošė ant lai
vo “Rio Jachal” priėmimą, ku
riame dalyvavo Lietuvos Gen. 
Konsulas su p. Budriene.

• Gegužės 24 d. ponai Bud- 
riai dalyvavo priėmime pas 
Švedijos Generalinį Konsulą.

“Laiškų Lietuviams” redak
torius ir Vyr. Skautų Dvasios 
Vadas JAV kun. Vaišnys, S.J., 
lankėsi Bostone ir gegužės 20 
d. Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje pasakė turiningą 
pamokslą, ragindamas jaunimą 
dėtis į esamas mūsų jaunimo 
organizacijas.

“Jaunučių” S-gos centro val
dybos posėdis įvyko Brockto- 
ne gegužės 27.

Dr. K. Šidlauskas, Vokieti
joje įgijęs teisių mokslo dakta
ro laipsnį, dabar lanko Harvar
do universitetą ir čia jau baigia 
laikyti visus egzaminus gauti 
pripažinimą daktaro laipsniui 
JAV.

Ruošiasi piknikams

Lietuvių Radjo Korporacija 
kasmet paruošia sėkmingus 
piknikus, šiemet ypatingai pp. 
Minkai deda pastagų, kad jie 
būtų iš visų piknikų įvairesni ir 
sekmingesni.

Pirmutinis piknikas įvyks lie
pos 15 d. Vose’s Pond. May- 
nard, Mass. Piknike bus daug 
laimėjimų - dovanų. Taipgi 
bus duodama gražios dovanos 
prie įėjimo vartų. Piknike bus 
graži ir įdomi programa. Bus 
I. J. Fox moteriškų kailinių 
didelė paroda, dalyvaus lietu
viai skautai ir skautės.

Tos pačios korporacijos ru
deninis piknikas įvyks rugsėjo 
23 d. Brockton Fair Grounds 
patalpose. Tai “piknikas po 
stogu”.

Pp. Minkai yra seni biznie
riai. Jie turi net tris gėlių 
krautuves. Tai vienintelis Bos
tone lietuvis gėlininkas. Rep.

Enciklikų rinknys ir kitos 
knygos gaunamos Bostone pas 
kun. J. Klimą, 50 W. 6th St., 
So. Boston, Mass.

KUN. PETRAS V. KRANCE- 
VIČIUS, M.I.C., (KRANC'H)

Pagerbimo Bankietas-Banųuet
-Sekmadienį.

Birželio-June 24, 1951
6:00 vai. vakare

Šv. Pranciškaus Parapijos
. Salėje 

Bradford St.,
Lawrence


