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Achesonas gina Jaltą
Valst. Departamentas buvo įspėtas, kad komunistai Korėjoj gali pulti, be* niekas netikėjo.

Washingtonas.— Senato ko
misija tebetęsia Valst. Depar
tamento sekr. Achesono klau
sime jimą.

Dėl Korėjos karo ir gen. 
MacArthuro atleidimo Ache
sonas pakartotinai pareiškė, 
jog nepriimtinas esąs MacAr
thuro siūlymas pradėti Kinijos 
teritorijos puolimą, nes tuo
met galėtų įsikišti Sovietai, ku
rie su Kinijos komunistais yra 
sudarę savirtarpinės pagalbos 
sutartį. Gi MacArthuras turė
jęs būti atleistas dėl to, kad 
reikalavęs priemonių, kurios 
siekia toliau, negu vyriausy
bės politikoj numatyta.

Liečiant Kinijos politiką, A- 
chesonas užginčijo, kad ko
munistai Valst. Departamente 
turėję ar turį JAV Kinijos po
litikai įtakos. Taip pat Valst. 
Departamento sekretorius tvir
tino, jog JAV vyriausybes po
litika nesanti kalta, kad Kini
joj įsigalėjo komunistai. Kaltę 
už tai Achesonas verčia Čiang- 
Kai-Šeko vyriausybei, kuri ve
dusi blogą politiką ir nedariusi 
reikiamų reformų, o taip pat 
blogai karinei vadovybei, dėl 
ko nacionalstų armija netekusi 
noro kariauti.

Į senatorių priekaištus, kad 
už politinę raidą Tol. Rytuose 
yra kalti Jaltos susitarimai, 
kuriuose be reikalo buvo pada
ryta Sovietams didelių nuolai
dų Azijoje, Achesonas bandė 
tuos susitarimus pateisinti. Esą 
tuo laiku JAV dar nežinoju
sios, kad greit galės panau
doti atominę bombą. Buvęs pa
vojus, kad kovodamos JAV nu- 
silps, ir Sovietai, tuo pasinau
dodami, galėję dar daugiau už
grobti, negu jiems Jaltoje bu
vo užleista.

Taip pat Achesonas pripaži
no, kad Washingtonas laiku 
buvo iš Tokio įspėtas, kad ko
munistai 1950 m. birželio mėn. 
ruošiasi Korėjoj pulti, bet nie
kas netikėjęs.
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IRO ir toliau BALFui kooperuos
Šiomis dienomis iš Vokieti

jos gautas pranešimas, kad 
nežiūrint sunkio IRO finansi
nės padėties, skiriami BAL
Fui IRO etatai Vokietijoje ne
bus sumažinti ir IRO, kaip iki 
šiol Balfui visapusiškai koope
ruos. Tokiu būdu trečiam šių 
metų ketviričiui (liepos, rug
pjūčio ir rugsėjo mėn.) IRO 
apmokės Balto tarnautojus vi-

BEDARBIŲ SKAIČIUS MA
ŽIAUSIAS NUO 1945 METŲ

VVashingtonas. — Vyriausy
bė paskelbė, kad gegužės mėn. 
krašte bedarbių skaičius liko 
mažiausias nuo 1945 m. ir su
mažėjo ligi 1.609.000, o dir
bančiųjų skaičius pakilo 1.148.- 
000 ir pasiekė 61.193.000.

paaiškinimus 
klausimu jis 
“begėdiškais 
prikišo, jog

Smarkūs senatorių žodžiai

Achesono pareiškimai sena
torių, ypač respublikonų, tar
pe sukėlė smarkią reakciją. Y- 
pač smarkiai Achesoną savo 
klausimais ir priekaištais spau
dė senat. Brevvster (resp., 
Me.j. Achesono 
Kinijos politikos 
tiesiog pavadino 
iškraipymais” ir 
ne vienas iš Valst. Departa
mento atstovų nenorį kalbėti 
paprastai, tiesiai ir teisingai. 
Senatoriai Bridge ir George 
(d., Ga.) taip pat smarkiai ata
kavo Achesoną.

Senatorius nustebino ir pa- 
piktino ypač tai, jog Acheso
nas į daugelį klausimų atsakė 
apie klausiamus dalykus neži
nąs arba negirdėjęs. Pav., jis 
atsakė nieko negirdėjęs, jog 
siųsti čiang-Kai-šekui ginklai 
pakeliui buvo sulaikyti ir su
versti į jūrą. Taip pat jis atsa
kė negirdėjęs, kad kuris iš 
Valst. Departamento pareigū
nų kinų komunistus būtų lai-

Į DARBĄ BUS ĮTRAUKTA 
DAR 2 MILIJONAI DAR

BININKŲ
Cincinnati. — Darbo įstai

gos moterų skyriaus atstovė 
H. B. Sater čia' įvykusioj kon
ferencijoj pareiškė, jog ligi 
1952 m. pabaigos ginklavimo
si programos rėmuose į darbą 
bus įtraukta dar 2.000.000 mo
terų, senesniojo amžiaus dar
bininkų, invalidų ir užsieniečių.

Kardin. Dougherty buvo BAL-
Fo garbės narys

Gegužės 31 d. miręs Phila
delphijos Arkivyskupas Jo E- 
minencija Kardinolas Dennis 
Dougherty nuo pat įsikūrimo 
buvo Bendrojo Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondo Garbės 
Narys. BALF pirmininkas kan. 
prof. J. B. Končius pasiuntė gi
lios užuojautos pareiškimą a.a. 
kardinolo artimiesiems.

sose trijose Vokietijos zonose. 
Transporto, pašto ir kitos leng
vatos numatoma taip pat pa
likti.

RENKAMA IŠSAMI INFOR
MACIJA APIE LIETUVIUS 

VOKIETIJOJE
BALF įgaliotiniai Vokietijo

je pradėjo intensyvų ir išsamų 
pasiliekančių Vokietijoje lie
tuvių tremtinių surašinėjimą, 
kuris gali užsitęsti du ar tris 
mėnesius. Tam tikslui atspaus
dinti surašymo lapai, kurie jau 
išdalinti ir tremtinių išpildomi. 
Iš surinktų žinių bus galima 
spręsti, kiek lietuvių tikrai Vo
kietijoje pasiliks ir kokia 
jiems bus reikalinga ateityje 
parama.

kęs tik “agrariniais reformato
riais.”

Smarkių priekaištų Acheso
nas susilaukė ir dėl savo tvir
tinimo, jog kinų nacionalistų 
armija buvo netekusi noro 
kariauti. Senat. Brewster nu
rodė, jog pats Mao-Tse-Tun- 
gas pripažino, kad nacionalis
tai sunaikino 1.223.600 jo ar
mijos vyrų kaip tik tuo laiku, 
apie kurį Achesonas tvirtina, 
kad Čiango armija nebenorė
jusi kariauti. Achesonas pats 
pripažino, kad tai buvo komu
nistams didelis smūgis. Savo 
tvirtinimą jis tik pateisino tuo, 
kad tai, ką jis sakęs, esą pa
imta iš JAV karinės misijos 
Kinijoj pranešimų.

Šiomis dienomis Achesonas 
bus klausinėjamas toliau.

Visame 125 
komunistai 
spirtis, ir

mylių 
pradė- 
Jungt. 
žengia

Tokio. —
ilgio fronte 
jo tvirčiau
Tautų pajėgos pirmyn 
tik lėtu tempu. Pastarosiomis 
dienomis stipriai kliudė žy
giuoti ir lietus bei purvini ke
liai. Ypač smarkiai komunis
tai spiriasi Chorvvon-Kumhvva- 
Pyongyang trikampy. Mano
ma, jog pavykus praeiti Chor- 
won Jungt. Tautų pajėgos ga
lės greičiau stumti priešą, nes 
ten prasideda lygumos, kurio
se lengviau manevruoti. Jungt. 
Tautų aviacija daugiausia puo
la pirešo kariuomenės telkinius 
bei karo medžiagų bazes, šių

SERGA ANGLŲ KARALIUS
Londonas. — Iš Bucking- 

hamo rūmų paskelbta, jog ka
ralius Jurgis VI susirgęs plau
čiais ir, gydytojams patarus, 
keturioms savaitėms atšau
kiami visi numatyti vieši ka
raliaus pasirodymai.

Du laivai, Homestead ir VVilliam Larimer Jonės, pasiekia Smithfied Bridge - 
punktą.
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BAUSMĘ KOMUNISTĘ V ADAMS 
PATVIRTINO

į
Jie ruošėsi nuversti JAV vyriausybę

Hashington.— Aukščiausias 
JAV teismas patvirtino spren
dimą, kuriuo vienuolika JAV 
komunistų vadų pasmerkti ligi 
penkerių metų kalėti ir po 
10.000 dolerių pinigine bauda. 
Jie rasti kfaiti, kad ruošėsi 
smurtu nuversti JAV vyriau
sybę, ir tai kaip galima grei
čiau, kai tik susidarys tam

jog

DAR PO METŲ SOVIETAI 
TURĖS 30,000 LĖKTUVŲ 
Londonas. — “Royal Air

Force Revieu " paskelbė, 
anglų turimomis žiniomis So
vietai 12 mėnesių laikotarpy 
turės 30.000 karo lėktuvų. Šiuo 
laiku turį 19,000, kurių apie 
pusė yra kovos lėktuvai. įvai
rių bombonešių turį 7.000. Di
džioji Sovietų oro pajėgų dalis 
esanti sutelkta Vakaruose.

operacijų metu priešui padary
ta stambių nuostolių.

Bus sustiprinta cenzūra

Vyriausia karo vadovybės 
būstinė Tokio paskelbė, kad 
nuo birželio 15 d. bus suvieno
dinta ir sustiprinta fronto ži
nių cenzūra, kad skelbiamos 
žinios nepadėtų priešui.

KARO NUSIKALTĖLIAI
LANDSBERGE PAKARTI

Landsbergas. — Septyni 
karo nusikaltėliai vokiečiai, dėl 
kurių išgelbėjimo nuo kartuvių 
pastaruoju metu ėjo smarki 
kova, pagaliau birželio 7 d. 
anksti ryte Landsbergo kalė
jime buvo pakarti. Pakartieji 
esesininkai yra buvę koncent
racijų stovyklų aukšti pareigū
nai ir savo laiku išžudę daug 
tūkstančių kalinių.

— Argentina atmetė anglų 
protestą dėl jos steigiamos 
Antarkty penktosios laivyno 
atramos bazės. 

tinkamos sąlygos. Jie nuteisti 
pagal 1940 m. išleistą įstaty
mą, kuriuo draudžiama propa
ganda, kurstanti smurtu bei 
jėgos priemonėmis nuversti 
krašto vyriausybę.

“AMERIKOS BALSAS“ PRA
PLĖTĖ PROGRAMĄ LIETI 

MŲ KALBA 
t

Pradėtos transliacijos ir latvių 
bei estų kalbomis

“Amerikos Balsas”, kaip 
anksčiau buvo skelbęs, birželio 
3 d. pradėjo transliacijas ir 
antrosios 15 minučių progra
mos lietuvių kalba. Dabar 
"Am. Balso” programa Lietu
voje girdima 7 vai. ryto, 1.30 
vai. po pietų, 7 vai. vak., 12,45 
vai. naktį ir 1,30 vai. naktį. 
Nevv Yorko laiku — 12 vai. 
dieną, 5,45 vai. vak., 12 vai. 
naktį. Banga — 13, 16, 19, 25, 
3L

Birželio 3 d. pradėtos po 15 
minučių transliacijos ir latvių 
bei estų kalbomis. Ta proga iš 
Washingtono į Nevv Yorką bu
vo atvykę latvių ir estų diplo
matiniai atstovai.

TITO VĖL TEISIA 
KUNIGUS

Zagrebas. — Čia prasidėjo 
16 katalikų kunigų, universi
teto profesorių ir studentų by
la. Teisiamieji kaltinami, kad 
jie tariamai ruošęsi nužudyti 
aukštus valdininkus ir norėję 
nuversti dabartinę vyriausybę.

— Gegužės 22 d. Prancūzi
jos prezidentas Vincent Auriol 
priėmė “Mažųjų Paryžiaus Eu
ropiečių Klubo’’ narius. Tai 
buvo 14 tautų vaikų delegaci
ja. Jų tarpe buvo ir lietuviai, 
kuriuos globojo O. Bačkienė.

MIRĖ RAŠYTOJAS JUOZAS
KRUMINAS

Brooklyną pasiekė žinia, kad 
birželio 1 d. Vokietijoje, Ed- 
mundsthall sanatorijoje, džio
va mirė rašytojas Juozas Kru- 
minas. Palaidotas birželio 4 d.

SIX CENTS

Adm. Arthur \V. Radford (kairėje), Pacifiko laivyno vadas, 
vizituodamas karo laivus prie Japonijos, buvo užsukęs pasikal
bėti su Gen. Mathew B. R',dgway, Jungt. Tautu vyriausiu vadu.

SOVIETAI STATO SĄLYGAS
Kremliaus atsakymas laikomas Vakarą pasiūlymo atmetimu.

Paryžius. — Sovietai įteikė 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
atstovams notą, kurioje atsa
koma į Vakarų notą užsienių 
reikalų ministerių konferenci
jos reikalu. Vakarai savo no
toje Soivetams pasiūlė, kad 
užs. reik. min. konferencija 
būtų sušaukta liepos mėn. Wa- 
shingtone. Sovietai dabar pa
reiškia sutinką konferencijoj 
dalyvauti, bet su sąlyga, kad į 
konferencijos darbų tvarką

SOVIETAI GABENĄ į VO
KIETIJĄ TANKUS

Frankfurtas. — Žiniomis iš 
sovietinės Vokietijos zonos, 
per Frankfurto prie Oderio 
stotį pastaruoju laiku nakti
mis vyksta traukiniai su Sovie
tų tankais, kurie toliau nu
kreipiami į Magdeburgo sri
tį.

svCIUmos ŽINIOS
• Senato ir atstovų rūmų komisija priėmė nutarimą, kad 

Indijai būtų suteikta paskola pirkti 2.000.000 tonų kviečių ne
reikalaujant, jog Indija paskolą grąžintų svarbiomis karinėmis 
žaliavomis, kaip buvo anksčiau siūloma.

• VVashingtone buvo pareikšta, kad Europos oro apsaugai 
JAV gali skirti apie trečią dalį savo turimų oro pajėgų. Tai su
darytų 30 grupių, kurias sudarytų apie 2,000 kovos lėktuvų, 
lengvų bombonešių ir žvalgybos bei transporto lėktuvų.

• Iš Nevv Delhi pranešama, kad Indijos maitinimo reikalai 
šiek tiek gerėja, bet dar vis negalima padidinti maisto davinio. 
Nuo sausio mėn. dienai asmeniui skiriama tik devynios uncijos 
duoninių javų.

• Indijoj socialistai pradėjo demonstracijas, reikalaudami 
žemės reformos.

• JAV atstovų rūmai priėmė rezoliuciją, kurioj užtikri
namas JAV draugiškumas visoms tautoms, įskaitant ir rusus. 
Rezoliucijoje taip pat išreikštas apgailestavimas, jog dirbtinė
mis priemonėmis rusams kliudoma patirti apie JAV norus tai
kiai gyventi su visomis tautomis.

• Valstybės Departamentas paskelbė, jog Sovietų tvirtini
mas, kad Korėjos fronte Vakarų esą naudojami japonų daliniai, 
yra grynas prasimanymas

• Ispanijos pasiuntinys JAV pasakė Detroite kalbą, kurioj 
pareiškė, kad Ispanija nori dalyvauti bendroj kovoj su komuniz
mu, bet jai reikia ūkinės paramos.

• Iš Paryžiaus pranešama, kad po pasikalbėjimų su gen. 
Eisenhovveriu ir prancūzų gynybos ministerių Moch gen. Brad- 
ley nevisai esąs patenkintas prancūzų ligi šiol pasiekta karo 
reikmenų gamyba.

būtų įtraukta Atlanto pakto ir 
vadinamų JAV bazių Europoje 
klausimai.

Šis Sovietų atsakymas laiko- 
tnas iš tikro Vakari pasiūlymo 
atmetimu, nes šie yra aiškiai 
pareiškę, jog tais klausimais 
jie derėtis visiškai nenumato.

VENGRIJOJ SUIMTI TRYS
KATALIKŲ VYSKUPAI

Viena. — Patikimomis ži
niomis. Vengrijoj suimti Kolo- 
cza arkivyskupas J. Grosz, 
Vac vyskupas J. Peteri ir Gra- 
nad vysk. E. Hamras. Suimti 
už tai, kad nesutikę pasirašyti 
komunistų paruoštą peticiją, 
kurioj reikalaujama, kad ke
turios didžiosios valstybės — 
JAV, Anglija, Prancūzija ir 
Sovietai — pasirašytų su ko
munistine Kinija jos pripaži
nimo ir bendradarbiavimo su
tartį.



DARBININKAS Birželio 8, 1951

LDS seimas Waterbury
Šiuo rei-bininkų klausimais.

kaiu buvo priimtos atitinka
mos rezoliucijos.

Metinis LDS seimas, įvykęs 
birželio 3-4 d. didžiulėje Wa- 
terburio kolonijoje, šiemet pra
ėjo dideliu pasise ..m, 
dalyvavo JMUUg atstovų fr

^Sdiaa. VIetkrt LDS 
L vadovaujama pfrm. P.
Jc ’sto fr H Mešžfrjte*
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kęs iš Romos, VVaterburio 
miesto majoras Mr. Snyder, 
provincijolas T. Justinas Vaš- 

y.F.M., Lietuvių Bendr. 
phOBL ftmlius.

Vattų metu ypatingu būdu 
IKSO pagerbtas J. Vaalitis, se- 
DA* veikėjas, buvęs
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tu sveikino ktB. P. _
kis, So. Bostoną D ra 
pijos klebonas.

Po sveikinimų scl.ė Dr. A. 
Šerkšno ir kuru JU asnuaa* 
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Centro sekr. A. Kneižys per
skaitė praeitais metais LDS 
dviejų seimų, įvykusių birželio 
3-4 d. ir rugsėjo 23 d., proto
kolus. šių abiejų seimų spren
dimai LDS organo leidimą su 
visa sąjungos nuosavybe — 
spaustuve ir namais perduoti 
tėvams Pranciškonams ir Cen
tro Valdybos visi atlikti su per
davimu surišti susitarimai ir 
formalumai seimo dar kartą 
dauguma "balsų buvo patvirtin
ti.

LDS savo organo “Darbinin
ko” leidimą perdavusi TT. 
Pranciškonams, kuris susijun
gęs su laikraščiais “Amerika” 
ir “Lietuvių Žiniomis” tapo vi
sos Amerikos lietuvių laikraš
čiu, savo seime svarstė būdus, 
kaip LDS galėtų labiau išvys
tyti savo tiesioginę veiklą — 
labiau rūpintis socialiniais dar-

Jiems visiems 
suteikti pinigi-

nariais už nuo-

t

“Baigiantis seimui, A. Knei- 
žiui buvo pareikšta padėka už 
ilgametį “Darbininko” redaga
vimą Bostone ir nutarta įteik
ti stambesnę dovaną sąjungos 
vardu. Padėka pareikšta ir ki
tiems dirbusiems “Darbinin
kė”: A. Peldžiui, J. Lapinskui, 
St. Griganavičiui, J. Kumpai, 
Simanavičiui, 
seimas nutarė 
nes dovanas.

LDS garbės
pelnus sąjungai pakelti: ilga
metis Hartfordo kuopos narys 
J. Vaičiulis, VVaterburio kuo
pos narės: Nellė Meškūnienė ir 
Stefanija Sapranienė. Naujie
siems garbės nariams seimas 
sukėlė ovacijas.

Pakvietus kun. A. Petrai
čiui, kitais metais metinis LDS 
seimas nutarta sušaukti VVor
cester, Mass. šv. Kazimiero 
parapijoje.

Baigdamas savo sesijas, sei-

mas patvirtino buvusią Centro 
valdybą, būtent: pirm. msgr. 
P. Jurą, vicepirm. V. Kudirką, 
antruoju vicepirm. P. Razva- 
dauską (naujai išrinktas), 
sekr. A. Kneižj, finans. sekr. 
A. Peldžių, ižd. B. Ciunienę. 
Kontrolės komisijom kun. J. 
Bematonį, N. Meškūnienę, B. 
Jakutį. Seimas vienbalsiai iš
reiškė savo pageidavimą, kad 
LD Sąjungos dvasios vadu bū
tu paskirtas kun. Konstantinas 
Vasys, dabartinis Kunigų Vie
nybės pirmininkas.

Rezoliucijų komisijai pasiū
lius, sveikinimai buvo pa
siųsti: Šv. Tėvo atstovui Va
šingtone, vietos vyskupui, Vil
kui ir Statė Departamentui.

Seime dalyvavo atstovai iš 
šių kuopų: So. Bostono, Wa- 
terburio, Cambridge, Lavvren
ce, VVorcester, Norvvoodo, 
Brocktono, Hartfordo — viso 
46 atstovai ir nemažas skaičius 
svečių.

Seimas baigtas malda ir Lie
tuvos himnu.

kėši ir Lietuvoje kaip Lietuvos 
Raud. Kryžiaus svečias.

TARPTAUTINE BRIGADA 
TOL. RYTUOSE

“NYT” skelbia iš Honkon
go pranešimą, kad Mukdene 
suorganizuota tarptautinė ko
munistų brigada, kurios ofi
ciali vėliava yra raudona su 
11 geltonų žvaigždžių. Jai va
dovauja Sovietų maršalas Ku- 
renkovas. Jis jau vas. 18 d. 
perėmė komandą tarptautinės 
Tol. Rytų armijos, į kurią įei
na kinai, rusai, š. korėjiečiai, 
Kr. Mongolijos kariai, japonai, 
lenkai, vengrai, čekai, lietuviai, 
latviai ir estai. Korenkovo už
davinys — diriguoti Korėjos 
karą, ginti Mandžūriją ir, “jei 
reikės”, pulti Japoniją. Jis turi 
2 padėjėjus: Sovietų gen. Įeit. 
Berevvanko ir kinų gen. Peng 
Teh-huai.

Jo brolis, John Gielgud yra 
vienas iš garsiausių aktorių 
Anglijoje, kuris neseniai gas
troliavo su savo grupe Ameri
koje, vaidindamas populiaria
me veikale “The Ladies not 
for Burning.” Jo trečias brolis 
dirba British Broadcasting 
Company kaip dramatinio sky
riaus vedėjas.

Ponas Lewis E. Gielgud la
bai domisi lietuvių tremtinių 
kultūriniu gyvenimu ir yra 
pažadėjęs duoti savo raštų li
teratūros žurnalui. (Šiuo metu 
jo dramos veikalas yra vaidi
namas Anglijoje, be to, jis tu
ri spaudai parengęs du roma
nu ir tik ką baigtą rašyti ko
mediją).
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V EUROPA RENKA
Laiškas iš Europos

Vaišės

Seimo dalyviams pagroti 
birželio 3 d. vakare Xtvo su
ruoštas iškilmingos vaišės ba 
puikia programa. Dtd|r.'7zo 
virš 300 svečių.

Banketo metu nu< žružiai 
seimo atstovus ir svečrjfrrtFr" 
kino vietos klebonas am, 4. 
Valantiejus, prel.- Pr. Juras, 
prel. L. Tulaba, neseniai atry-

Europos valstybės gyvena 
kimų karščiu. Vokietijoje 
o renkami eilė landtagų, 
ija renka svarbaus pobū- 

savivaldybes, Prancūzija 
R^iamentą, Austrija preziden- 

Visos valdančiosios grupės
* 1 ' - io atii- gngfrūpinusios, kaip balne išsi-

r;- cho* j^tyti. O tai netengva. Kiek-
v o . ltuz. A. valdžia nusibosta. Rinki-

k^atet naudfrj
------------ —

- E=lea TiMte*
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Z. Petrai T. įfr 

PARDUODAMAS fa J ir Kę VU*
saliūnu arba tik rtenas •»* nytėo 5arz. K. Vasya.

liūnas. 406 So. 3rd JL fr Uotai. T ir IDS
Avė., kampas, 1 .DrtKfrn 11* V' YJfel fr touttOite
N. Y. f (rvo rryc^zM

NUOSTABI PROGA
pinigą atliekamu liftu 

visą laiką pardavinc ;
žibalą ir žibalo kro.-iftt Labai 
geros sąlygos. Rezu tdrt ate* 
būtini. Kreiptis j Mjį Chatfes, 
Garrison 7-'b55 tai1 9-5 VaL

vgbx\ M ykvrtef

fajSusigundo: o gal kitus pa
ti. Vienur valdančiosios 

žiūri į rinkimus stoiš- 
pasiduodamos rinkikų 
Kitur imasi radikalių

jrttatenių, kad apsidraustų 
Brtk Betikėtumų. Pastaruoju 

daugiausia energijos 
djJteP-fodo Prancūzijos koali- 

ji save vadinsi, “tre-

IMfendidatai turi aiškių 
PHteteUu valstybės vairą per- 
imrtį savo rankas: komunis
te Ir-degaulistai. Kad sukliu- 
4ytejfrms kelią į valdžią, tre- 
Bfl^^ga (MRP, socialistai, 
tMStfai) pakeitė rinkimų į- 

Pakeitė ne tam, kad 
a^|ĮiTinkimW sistema tobu- 
iMliji atvaizduotų gyventojų 

bet tam, kad valdančioji 
kMrtBja galėtų vairą išlaikyti 
itert rankose. Rinkimų nau- 

įstatymas yra tvirta už- 
teM^ tikras pylimas, kurios 

perkopti “demokra-

Balsų
MRP
Socialistai
Radikalai
Degaulistai
Komunistai

gauta
48.000
35,000
23.000
46.000
40.000

Atstovų gauta
1
1
0
1
1

Atstov. gauna
2
1
1
0
0

DEMOKRATŲ KANDIDATU 
I PREZIDENTUS MINIMAS 

TRUMANAS
Denver. — Demokratų par

tijos komitetas nutarė Chica
goje sušaukti konferenciją, 
kuri parinks 1952 m. rinki
mams į prezidentus partijos 
kandidatą. Komitete partijos 
kandidatu į prezidentus bu
vęs minimas tik vienas Truma
nas.

Lewis E. Gielgud viešėjo 
New Yorke

— “Neuer Wiener Tagesz.” 
pranešimu, Tatrų kalnuose, 
Slovakijoje, ėjusios kietos kau
tynės tarp reguliarios čekų ka
riuomenės ir slovakų partiza
nų. I. Bazovskio pareiškimu 
“Daily Telegraph” dienraščiui, 
kovojantieji partizanai nėra 
jokie “tautiniai komunistai”, 
bet antikomunistiniai slovakai. 
Jie palaiko ryšius su Vyr. Slo
vakų Išlaisvinimo Komitetu ir 
ukrainiečių pogrindžio armija.

Tai pirmas iš 
gyventoji 
<pau<Ia 1

Knyga paremi 
gautais iš už 71 
laikais. Lietuvi

Autorius J 
“Sovjet BĮ 
k a b u \

Kaina BM

riešai” iš kairės ar deši-

Je.

kimų įstatymas yra su
muotas iš mažori tarinės 
porcinės sistemų su dar 
mis išimtimis. Pagrindi- 

ujovė tai grupių susiblo- 
JgBfrnas. Jei viena grupė arba 
Eįttpių blokas gauna daugiau 

50% balsų, tai jam tenka 
tos apygardos (departa- 

fito) mandatai. Jei nė viena 
pė ar grupių blokas negau- 
50%, tada galioja propor- 

(0his mandatų paskirstymas. 
Blokas laimėtus mandatus jau 
dalinasi proporcingai pagal 
jautus balsus. Mandatai skirs
tomi sąrašų eilės tvarka.

“Die Tat” akivaizdžiai pa
iliustruoja, kiek skirtingas 
mandatų padalinimas naujoje 
sistemoje. Sakykim, apygardo
je X paduota viso 192.000 bal
sų. Jai tenka keturi mandatai. 
Imam dvejopus atvejus: kada 
nebus susiblokluota (1) ir su
siblokavus (2). Vaizdas tokis:

Vadinas, susiblokavus pagal 
naująją sistemą “trečioji jėga” 
gautų visus keturis mandatus, 
nesusiblokavus tik du.

Dėmesio verta išimtis: Pary
žiuje ir jo apygardoje (Seine 
ir Seine - et - Oise departamen
tuose) susiblokavimo principas 
negalioja. Ten mandatai skir
stomi proporcingai? Priežastis 
paprasta: pats Pryžius esąs de- 
gaulistų tvirtovė, o priemies
čiai komunistų. Jei 75 manda
tai (iš 630) Paryžiuje patektų 
į koalicijos opozicijos rankas, 
įstatymo leidėjams nebūtų 
naudinga.

Lygiai dėmesio verta antra 
išimtis, norinti patenkinti tam 
tikrą rinkikų kategoriją. Rin
kikai, kaip ir daug kur kitur, 
nori rinkti asmenis, o ne korte
les. Darydamas tokiam rinki
mui nuolaidas, įstatymas nu
matė, kad rinkikas gali savo 
ranka kandidatų surašytą kor
telėje eilę pakeisti. Praktiškai 
tai neturės reikšmės mandatų 
eilei. Bet propagandiškai apsi
saugota nuo priekaištų.

Naujo įstatymo pobūdis da
bar turės atsiliepti į rinkimų 
propagandą. Susiblokavusios 
grupės negalės vesti propagan
dos viena prieš kitą. Jų visa 
kova turės nukrypti prieš ko
munistus ir degaulistus. Pa
starieji propagandos atžvilgiu 
bus patogesnėje padėtyje. Jie 
galės tvoti kairėn ir dešinėn. 
Jie gali jau dabar kalbėti ir a- 
pie įstatymo neteisingumą. Jie 
tiki, kad tarp gyventojų jie 
pačią sistemą padarys labai ne
populiarią. Rezultatas galįs bū
ti tas, kad daug kas iš “tre
čiosios jėgos" gali visai nebal
suoti. Nepramatyta yra ir kita 
kliūtis: provincijos veikėjų tar
pe nepopuliariu blokuotis su 
priešu. Centrų instrukcijos blo
kuotis susilaukė nemažo pasi
priešinimo. Dabar centrams 
tenka daug energijos padėti, 
kad savuosius įtikintų, jog tai 
vienintelis kelias išgelbėti ne 
tik “trečiajai jėgai”, bet ir 
respublikai.

nejaučiau tokios baimės: arba 
parlamentinė respublika bus 
išgelbėta, arba gresia pavojus 
aštrių nesutarimų, kurie priar
tins galą režimui, nuo 1870 
metų tiek daug laimėjimų da
vusiam”.

Lietuvių kilmės anglas Le
vais E. Gielgud šią savaitę tar
nybos reikalais buvo atvykęs 
j New Yorką. Jis yra UNESCO 
personalinio skyriaus viršinin
kas Paryžiuje. Ta proga jis su
sitiko su Stepu Zobarsku, su 
kuriuo prieš karą drauge dirbo 
Raudonojo Kryžiaus Lygoje, 
Paryžiuje. Jis 1939 metais lan-
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— Maskva skelbia, kad pa
sibaigė RSFRS aukšč. tarybos 
sesija, kurios, oficialiais duo
menimis, 86 procent. visų da
lyvių priklauso komunistų blo
kui. Kadangi visoj SSSR yra 
tik apie 6 mil. komunistų, ar
ba vos apie 3 procentus visų
gyventojai, tie 86 procentai ,,n

• * • - 1 J J 'tikrai rodo “demokratinių nn- 
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REIKALINGAS vargonininkas 
mažoj parapijoj. Kreiptis i

Rev. J. I. Misius, 1529 Metro
politan St., N. S. Pittsburgh, 
33, Pa. (x)

Birželio 17 dieną paaiškės 
naujo įstatymo rezultatai. Iš 
šalies žiūrint neatrodo, kad 
koalicija pralaimėtų. Bet spau
da cituoja parlamento pirmi
ninko Herriot susirūpinimą: 
“Rinkimų išvakarėse niekad

electric light and power companies
OF NEW ENGLANB

This Mvertiacment Sp»nsareti by BOSTON EDISON COMPANY

J^emiama gausios elektros jėgos, Naujoji Anglija 
yra pasiruošus atlikti savo svarbią 

pareigą gamybos programoje krašto laisvei ginti. Ir gerai 
prisiminkite, kad Naujos Anglijos gausūs elektros jėgos 

ištekliai yra kaip tik laisvės tarnyboje... laisvės 
pramonei ir verslams dirbti ir greitai bei 

pakankamai patenkinti vietos reikalavimus... 
nekliudant "nuvytosioms biurokratijos rankoms.
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0 KAIP SU ANTRA PAMAINA?
Neseniai čia buvo rašyta, kad komunistai Jungtinėse Ame

rikos Valstybėse turi antrinius vadus kiekvienai vietai ir parei
gai, jeigu pirmiesiems kas nors prasto atsitiktų. Pirmoji tų “rau
donųjų bosįj” pamaina kaip tiktai įkliuvo pernai į teismą. Apie 
metus laiko vienuolika vyriausiųjų komunistų buvo teisiami, 
paskui apie puse metų jie dar stumdėsi po apeliacijos teismus, 
kol šiomis dienomis susilaukė ir aukščiausiojo teismo sprendi
mo. Visi vienuolika rasti kalti, kad slaptai rengėsi nuversti JAV 
vyriausybe, ir kaip galima greičiau, kai tik pasitaikys tinkamas 
momentas. Tokio momento laukdami, jie sulaukė penkerių me
tų kalėjimo bausmės ir 10.000 dolerių baudos.

Teismo eiga ir pati bausmė, palyginus su tuo, ką komunistai 
išdarinėja bolševikų rankomis, atrodo ir žmoniška ir perdaug jau 
demokratiška. Teisiamieji, paleisti už užstatą, galėjo ir toliau eiti 
savo pareigas, rengti savo pavaduotojus ir varyti kraštui pra
gaištingą darbą. Jie ieškojo ir tebeieško dar priekabių, kaip visą 
bylą pradėti iš pradžios. Girdi, jie nieko pikto nedarė, o tiktai 
skelbė savo idėjas ir teorijas. Teismas juos neteisingai tampęs 
ir varginęs už laisvą žodį, kurį konstitucija kiekvienam garan
tuoja.

Komunistų idėjos ir teorijos perdaug jau gerai visiems žino
mos, o taip pat praktikoje matoma, kokią laisvę jos duoda ki
tiems. Tad vieno teisėjo buvo gerai atsakyta, jog ir laisvas žodis 
negali būti įstatymų netvarkomas: jis gali virsti taip pat krimi
nalu. Komunistai, valdydami ar nevaldydami, tik kitus puola ir 
kaltina, o patys rodosi nekalti avinėliai. Šį kartą vienuolika te
kų “nekaltųjų” nuteisti patupėti kalėjime, kad nesiraustų po šio 
krašto tvarka ir vyriausybe.

Ryšium su šiuo teismu iškyla ir klausimas, ką daryti su pa
likta antrąja pamaina. Aukščiausiojo teismo salėje buvo kalba
ma, kad FBI jau yra žinomi paskiri pavaduotojai (antras “se
tas”), kurie gali būti suimti kiekvienu metu. Be to, yra jau už
vesta byla nustatyti, ar JAV komunistų partija yra savarankiš
ka ar vadovaujama ir kontroliuojama iš Maskvos. Nors tai vi
siems aišku, bet reikalinga teismo sprendimo, kad visi komunis
tai būtų priversti registruotis. Sąmokslininkams ir visokioms 
“pamainoms” ateina blogos dienos, kaip yra išsireiškęs vyriau
sias JAV prokuroras MacGrath.

Lietuvos vyskupai, susirinkę 
Romoje, gegužės 13 d., prisi
mindami 700 metų Lietuvos 
krikšto ir 25 metų Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigi
mo sukaktis, išleido ganytojiš
ką laišką “broliams, sunkų 
jungą svetimųjų pavergtoje 
mūsų Tėvynėje nešantiems; 
tiems, kurie yra žiauriai kali
nami ir į svetimas šalis iš
tremti, bei visiems kitiems 
tremtiniams, išsisklaidžiusiems 
įvairiuose pasaulio kraštuose.” 
Visiems siunčiamas sveikini
mas ir teikiamas ganytojiškas 
laiminimas.

Laiško pradžioje primena
mas Lietuvos Bažnyčios kelias, 
išeitas per 700 metų, patirti 
vargai ir džiaugsmai, lietuvių 
tautos ištikimumas katalikybei 
ir didelė meilė Marijai, kuriai 
Lietuva buvo paaukota jau 
1656 m. Toliau prisimenamas 
sunkus dabarties metas, Baž
nyčios persekiojimas ir komu
nizmo grėsmė. Nurodoma, kad 
jau 1917 m. Dievo Motina įspė
jo pasaulį, jog jis turės kančių, 
jei neatgailaus ir toliau rūstins 
Dievą. Dangaus Karalienė rei
kalavo trijų dalykų: atgailos, 
pamaldumo ir pasiaukojimo 
Jos širdžiai.

Toliau Lietuvos vyskupai 
kreipiasi į tikinčiuosius:

“Mylimiausieji! Neabejoti
nai, tik Marija gali ateiti ir 
mums lietuviams į pagalbą. Šv. 
Tėvas Pijus XII 1942 m. spa
lių 31 d., lygiai 25 metams pra
slinkus nuo paskutinio Dievo 
Motinos pasirodymo Fatimoje, 
kreipėsi į portugalų tautą, 
jaudinančiais žodžiais šaukda
masis į Rožančiaus Karalienę: 
“Šią baisią žmonijos istorijos 
valandą Mes pavedame ir au
kojame save Tau, tavo Nekal
čiausiai širdžiai, ne tik kartu 
su mistiniu Tavo Jėzaus kūnu 
— su šventąja Bažnyčia, kuri 
daugybėje vietų kenčia, plūsta 
kraujais ir yra visaip vargi
nama, bet ir kartu su visu pa
sauliu, kurs būdamas savo ne
dorumo auka, yra draskomas 
žiaurių nesutarimų ir skęsta 
neapykantos gaisruose.”

Ir Mes, Lietuvos Vyskupai, 
padrąsinti Šv. Tėvo žodžiais, 
taip pat 25 metams praslinkus 
nuo tos dienos, kada buvo į- 
steigta pirmoji savistovi, tik 
nuo Apaštalų Sosto priklau
santi Lietuvos Bažnytinė Pro
vincija, atsiliepdami taip pat 
ir į jūsų pageidavimus, 
pareikštus mums 
ar tai jūsų pačių prašymais, ar 
atsiųstus per jūsų dvasinius 
vadus, ir reikšdami giliausius 
musų pačių troškimus, čia 
šiandien susirinkusių, prisi
mindami mūsų Kaune, iškil
mingame Eucharistiniame Kon
grese, padarytą Lietuvos pasi
aukojimą švenčiausiajai Jėzaus 
Širdžiai, ryžomės, lyg papildy
dami aną pasiaukojimą, dabar 
taip pat iškilmingai aukoti Ne
kalčiausiai Marijos Širdžiai vi
są mūsų Tėvynę Lietuvą, visus 
jos sūnus ir dukteris Lietuvos 
katalikus, kur jie bebūtų, pa
tys save asmeniškai ir visus 
mūsų artimuosius, amžinai pa
vesdami Nekalčiausios Mari
jos Širdies globai ir valiai.

Tą pasiaukojimo aktą Mes 
atliekame Romoje, Kataliky
bės centre, kur yra Kristaus 
Vietininko Sostas ir Šv. Petro 
Kapas, atliekame, tiesa, būda

Liuteronai seka katalikus
Pasauliečių aktyvus dalyva

vimas Katalikų Bažnyčios apa
štalavimo darbe nuo Pijaus 
XI laikų yra jau virtęs tradi
cija. Taip pat įvairių sociali
nių klausimų sprendimas ir 
vykdymas valstybinėj plotmėj 
atitenka daugiausia pasaulie
čiams. Tam pasauliečių plačių
jų masių bendradarbiavimui su 
dvasiškija pabrėžti, Vokietijos 
katalikai kiekvienais metais 
vis kitame mieste organizuoja 
Katalikų Dienas. J jas suva
žiuoja tūkstantinės minios 
žmonių, kurie ne tik meldžiasi, 
bet ir klauso įvairių paskaitų 
aktualiais klausimais, spren
džiamais katalikų religijos ir 
dorovės šviesoje. Daugelis ne 
tik klauso, bet ir savo nuomonę 

mi labai negausingas būrelis, 
bet tas mūsų pasiaukojimas 
duos juo gausesnius vaisius, jei 
mes visi, ar kenčiančioje Tėvy
nėje būdami, ar išsklaidyti pla
čiame pasaulyje, lygiai ir pilnai 
pasiaukosime Marijos Nekal
čiausiai širdžiai. Jai pavesda
mi mūsų likimą ir ateitį, mūsų 
šeimas, parapijas, organizaci
jas ir visas mūsų įstaigas. Mes 
nuolat kartosime tą pasiauko
jimo aktą ir taip kiekvieną 
kartą pasakysime savo dangiš
kai Motinai iš naujo, kad mes 
ją mylime, ją garbiname ir ja 
pasitikime. Kiekvienas iš mū
sų šventai įsipareigojame, ne 
vien tik išoriniai tapti Marijos 
Širdies garbintojais, bet Mari
jos Dvasia persunkti mūsų šir
dis ir sielas, visą mūsų gyve
nimą. Mes įsipareigojame Ma
rijos meilę atkurti mūsų šei
mose, ypač jaunimo tarpe ug
dyti Marijos dorybes, kad jie 
būtų tikri Marijos vaikai; įsi
pareigojame kasdien kalbėti 
šeimose šv. Rožančių Marijos 
garbei ir už nusidėjėlių grį
žimą; mes norime nuoširdžiai 
švęsti Marijos Širdies šventę, 
garbinti savo namuose Marijos 
Širdies paveikslus, nešioti me- 
dalikėlius, kuriuose ji atvaiz- 

pareiškia, dalyvaudami disku
sijose.

Kadangi tokios Katalikų 
Dienos turi didelės pedagogi
nės ir socialinės reikšmės, jo
mis susidomėjo ir vokiečių pro
testantai liuteronys, • kurių 
pastoriai lig šiol gana atokiai 
laikydavosi nuo tikinčiųjų pla
čiųjų masių. Pirmą kartą savo 
masinį suvažiavimą Vokietijos 
liuteronai suorganizavo pernai 
Essene, pavadindami jį Bažny
čios diena, šiais metais per 
Sekmines jie tokias dienas su
ruošė Berlyne, t. y. tame mies
te, kur krikščionių religiją ir 
dorovę Vokietijoj labiausiai 
puola rusų diriguojami komu
nistai.

Šėtos bažnyčia ir jubiliejinis kryžius nepriklausomy bės laikais
Foto V. Augustino

duota ir Marijos Širdies garbi
nimui aukoti pirmuosius mė
nesių šeštadienius klausant šv. 
Mišių ir priimant šv. Komuni
ją. Svarbiausioji tačiau mūsų 
pareiga ir gražiausioji auka, 
bus tai mūsų gili ir nuoširdi 
atgaila, atgaila už savo 
asmeniškas ir pasaulio nuo
dėmes.

Tai bus tikras mūsų pačių 
atsidavimas, kuriuo mes apsi- 
imame leisti tai Nekalčiausiai 
Širdžiai gyventi mumyse ir 
mums viešpatauti, niekados jos 
neįžeisti mintimis, žodžiais ar 
darbais ir derinti mūsų religi
nį ir dorovinį gyvenimą pagal 
šitą Dievo ir artimo meiles pa
vyzdį.

Ypatinga, metine švenčiau
sios Marijos Širdies, Lietuvos 
Karalienės, švente Mes skel
biame 13 gegužės menesio die
ną, kurią visos Lietuvių para
pijos ir bendruomenės visame 
pasaulyje kaip ir Lietuvoje, 
kviečiamos kiek galint iškil
mingiau atžymėti.

Šis Lietuvos pasiaukojimas 
Nekalčiaus. Marijos širdžiai te

būna mūsų kiinadvasinis atsa
kymas į Mari j- »s duotą, per tris 
mažamečius kūdikius Fatimo
je. žinią ir teprisideda prie 
Nekalčiausios Jos Širdies per
galės. Su vaikų pasitikėjimu 
mos melskime: “Mūsų Meilin
goji Fatimos Ponia, mūsų Tė
vynės Karaliene, dabar Tavo 
eilei Tark savo dieviškam Sū
nui tik vienintelį žodį ir pasau
lis bus išgelbėtas.”

Ir Visagalio Dievo palaimini
mas — Tėvo ir Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios, tenužengia 
ant jūsų ir pasilieka visuomet. 
Amen.

Y Juozapas Jonas Skvireckas 
Kauno Arkivyskupas 
Metropolitas

v Vincentas Padolskis
Vilkaviškio Vyskupas 
Koadjutorius

v Vincentas Brizgys 
Kauno Arkivyskupo 
Augzilijaras

Petras Pr. Būdys
Titulinis Olimpo 
Vyskupas
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Tėvelis tuoj ją suneramino. Taip šį vakarą bus vi
sa bajorija ir šviesuomenė ir po dainų ateis arbatos. 
Motina pasižiūrėjo rūsti ir kreipės į mane:

— Visada jis juokiasi! Ak, tu būsi ten laiminges
nė. Svečiai jau važiuoja, o jis nieko nesako. Manys, kad 
mes kokie mužikai... Kaip galiu eiti, reikia svečius 
priimti, — ji susigriebė laikraščius ir nuskubėjo į vi
dų. Mes su tėveliu pasukome į laukus.

Gegužinė buvo netoli laukų gale ant Kovo kalno. 
Vos perėjome kvepiantį beržyną, kai išgirdome dūdas 
ir didelį klegesį. Prisiminiau žitomyriaus vakarus, salo
nus, išsipuošusius ponus. Ką čia rasiu? — galvojau. 
Tos dūdos taip trenkia, rodos, alksnynai pradės šokinė
ti.

J kalną ėjo vingiuotas ir berželiais pakaišytas ta
kas. Aplinkui plaukte plaukė žmonės, liejosi taku į 
aikštę, kur skambėjo muzika, šita srovė nunešė ir mus.

Tėvelis net pasistiebdamas kažko dairėsi po minią, 
o aš. didžios nuostabos pagauta, žvalgiausi aplinkui. Tik 
mirga, klega, sukasi ir dainuoja! Pakrūmėje sėdi muzi
kantai, apsivainikavę dūdas ir kepures. Vos baigia vie
ną šokį, tuoj trenkia kitą. Jaunimas, kaip pavasario vė
jas, veržiasi į aikštę ir šoka, šoka. Muzikai nutilus, jie 
stabteli, vėdinasi nosinaitėm. Jų veidai bijūnais žydi. 
Tuoj sutraliuos ragučių polka ar valsas, ir jie, kaip va
sarojo laukas, susiūbuos ir plauks per visą aikštę, susi
lies su krūmais, ir atrodys, kad visas kalnas šoka, ban
guoja. sukasi drauge su jais.

Aikštės pakraščiuos būriavosi senieji. Pasipuošę 
gėlėm, rūtų šakelėm, šnekėjosi jie ir, muzikai pritilus, 
mėgino dainas.

Staiga prie mūsų atsirado jaurnsai kunigėlis. Svei
kino jis mane ir taip juokėsi, kad žodžiai liete liejosi. 
Atskubėjo ir Povilas su keliais studentais. Kunigėlis jį 
užpuolė:

— Tu sukies kaip girnų akmuo! Nepasitikai svečių, 
gėlės neįsegei!

Iš visų pusių apsupo mane, ir vienas studentas pri
segė man rūtos šakelę su mažu baltu kaspinėliu. Tai 
šio vakaro ženklas, tai didžios vienybės juostelė. Ar ji 
suriš mane kartu su jais bendram darbui ir džiaugs
mui?

Muzika vėl grojo, vėl mirguliuojančios poros skrie
jo aikštėje, sukosi kaip verpetai, pagaudami visus ir 
nešdami tolyn tolyn. Kunigėlis ėjo aplink lyg koks dva
ro šeimininkas, visus tvarkydamas. Vyresniesiems jis 
nešė žodį, jaunuosius kėlė šokiui.

Stovėjau aikštės krašte su Povilu ir norėjau klaus
ti, kas visa tai surengė, bet kunigėlis užsipuolė:

— Žinoma, tu palaimintas druskos stulpas! Mergi
nom padai dega, o jis stovi.

— Kunigėli, kas bus, jei panelei numinsiu koją?
— Ji šoks su viena! Žinai, merginos...
— Tai pakliuvau, Onute. Reikia šokti, o aš nupra

tęs. Nemokėsiu Žitomyriaus šokių! — (šituos žodžius 
jis pabrėžė) —ir tuoj išvedė mane šokti. Pradžioje jis 
lyg kliuvo, lyg pamesdavo taktą, bet greit jis skriste 
skrido. Per visą aikštę skersai ir išilgai jis tartum ne
šė mane.

Pradžioje lyg varžiausi tų visų žvilgsnių, kurie tyri
nėjo ir vertino mane, bet pamažu viskas tirpo, šokau su 
studentais, kitu jaunimu, ėjau ratelius, kuriuose seni ir 
jauni, ir kunigėlis, sukosi ir dainavo. Jaučiau tik viena, 
kad gera čia man.

Greitai turėjo prasidėti dainos. Tvarkdariai pra- 
skirstė žmones ir viename aikštės šone, kur tvarkėsi 
choristai, sustatė suolus. Pasodino ir mane tarp kuni
gėlio ir tėvelio.

Minia, netilpdama į suolus, grūdosi aplink, kad tik 
geriau girdėtų ir visa regėtų. Vaikai prislinko prie pat 
choristų ir sutūpė lyg žvirblių pulkas.

Kai susitvarkė žmonės, į choro priekį išėjo Povilas. 
Pablyškusiu veidu stovėjo jis lyg išsigandęs. Minia apti

lo, ir jis pradėjo kalbėti. Pradžioje, jo balsas drebėjo, 
paskui augo, didėjo, veržėsi lyg audra viršum visų gal
vų, plaukė tolyn į krūmus, į slėnį. Nieko nesupratau, 
nieko negirdėjau, jaučiau tik viena, kad jo žodžiai de
gina mane lyg žaibai. įsisiūbavęs staiga jis sustojo. Ta
da vargonininkas mostelėjo ranka, ir choras galingu 
balsu pradėjo:

Užtrauksim naują giesmę, broliai.
Kurią jaunimas tesupras!...

Ir kaip skambėjo ši daina! Dar ir dabar ji eina per 
mano kūną lyg elektra! Nutilo visi, net kvapą sulaikė. 
O daina skamba, skamba! Rodos, už šimto mylių ją vi
si girdi ir pritaria jai.

Kai ji nutilo, pasipylė didžiausias triukšmas, plo
jimas, mojavimas nosinaitėm. “Kaip gera čia. kaip sa
va” — galvojau, ir mane pagavo tas pats džiaugsmas. 
Plojau, plojau ir šaukiau.

Choras vėl uždainavo: “Lietuviais esame gimę, lie
tuviais norime ir būti!”

Nuleidau galvą, kad niekas nematytų mano susijau
dinimo! Tarimu pati žemė, tie kalneliai ir kalvos, miš
keliai ir krūmai giedojo šimtmečių giesmę: “Mes iš čia 
pakilom ir pasveikinom saulę ir linksmą vėją, rudens 
liūtį. Mes pasitikome žiemos speigus ir, juos iškentę, vėl 
kylame didžiai brandai ir darbui. Mes norime čia am
žinai būti, amžinai...”

Tartum naikinančios liepsnos šlavė mano sielą, nai
kino visą, ką buvo sustatė žiemos vakarai anoje sveti
moje žemėje. Bekraujis ir bevertis pasirodė man tas 
pastatas, tas visas gyvenimas, ir visas degė, galingai 
dainai palietus.

Nutilus chorui, žmonės verkė, šaukė ir mėtė gė- 
lėb, o jie — lyg*varpai skambino dainą po dainos su 
dar didesniu pagavimu ir jėga.

Pasibaigus programai, kilo toks triukšmas, toks 
šauksmas, rodos, kalnas plis pusiau. Minia veržėsi prie 
dainininkų, muzikantai užgulė dūdas ir, lyg, norėdami 
jas suplėšyti, iš visos .jėgos pūtė maršą po maršo. Nie
kada niekur nemačiau tokių laimingų veidų, tokių lai
mingų žmonių, kaip šitoje šventėje.

Pribėgus dėkojau Povilui. Kažką brangaus norėjau 
pasakyti, bet klupau žodžiuose ir raudau. Jis tvirtai 
spaudė mano ranką ir šypsojosi:

— Tai tik pradžia, Onute!
Taip! Tai buvo tik pradžia mano didelio džiaugs

mo. Tėvelis šypsojos ir kalbėjo:
— Matai, Onute, mes visa nuo tavęs šlepėm, kad 

būtų tau didesnis įspūdis. Pavasaris atėjo pas mus, di
delis pavasaris!

Žmonės, sustoję rateliais ir susikabinę, dainavo, 
savo balsais norėdami pritarti tai pavasario giesmei, 
kuri visus čia sušaukė ir pakelė. Mano siela klausėsi tos 
giesmės ir pamažu į ją įsi jungė.

Vėl grojo muzika, sukosi poros ir kvepėjo berželiai. 
Rodos, ant šito kalno galėtum pasitikti žvaigždes, ku
rios. kaip švento Jono vabalėliai, suskridę žais; galėtum 
pasitikti saulės tekėjimą ir jam ištiesti rankas.

Bet vakaras greit atėjo į slėnį ir į kalną, užgožda
mas krūmus ir mus vesdamas namo. Ten, mūsų kluone, 
buvo vaidinimai! Štai, kodėl ten visą laiką per kelias 
dienas būriavosi žmonės, kažką nešė ir kalė. Jie. gavę 
tik vienkartinį valdžios leidimą, norėjo visa padaryti: 
šokius ant kalno, nedidelę dainų šventę ir vaidinimus.

Jei Žitomyriuje kas būtų sakęs: eisime į kluoną 
žiūrėti vaidinimų, būčiau net pasipiktinusi. Čia, rodos, 
taip ir reika. Juk mūsų laukai—mūsų šokių salės, mū
sų pastatai—teatrai. Kaip mokame, taip griežiame ir 
šokame. O mokame dar nedaug,—viską padaro širdis. 
Jos tiek dug. kad visa išperka. Ji ir mane visiškai pri
bloškė.

Kieme jau buvo suvažiavę begalės vežimų. Iš toli
miausių miestelių suplaukė draugai ir pažįstami pasižiū
rėti vaidinimų, juk pirmą kartą šitame krašte.

Namai prisikimšo svečių. Jie nesigailėjo šiltų žo
džių mamai ir mums visiems. Motina buvo patenkinta, 
ir didžiausiam mano nustebimui, išėjo su visais žiūrėti 
vaidinimų.

Kluone buvo pastatyta scena. Povilas su apylinkės 
studentais visą savaitę kalė ir taisė. “Jei šairti, tai šauti 
didelį kiškį”. — kalbėjo man vėliau Povilas, — “Pada
rėm visa, ką galėjom, kad tik žmonės labiau išjudintu
me. Tegu mato ir supranta, kad kiti laikai atėjo!”
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Mindaugo krikštas
BAŽNYTINES PROVINCIJOS 

ĮSTEIGIMAS
DR. ZENONAS IVINSKIS.
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Tokiu keliu, kaip Mindau
go, jaunose valstybėse pa
prastai nueina kuris žymesnis 
kunigaikštis, su kuriuo vardu 
ir rišama politinės istorijos 
pradžia. Prancūzijoje, pavyz
džiui, tokiu jungėju laikomas 
Klodvigas. Viduramžių istori
kas Papee ir sako, kad Lietu
vos vienijimas, kurį yra atli
kęs Mindaugas, primena Me- 
rovingų laikus Frankuose.

Lietuvą jungiant atskirų sri
čių kunigaikščiai, tarp kurių 
Žemaičių didikai vaidino dar 
svarbią rolę, sudarė stiprią 
opoziciją. Jauno valdovo padė
tis pasidarė dar kritiškesnė, 
kaip prieš jį susidarė stipri ko
alicija iš Žemaičių kunigaikš
čių, nenuoramų jotvingių, Vo- 
lynijos valdovų ir Livonijos or
dino. Ką Mindaugas turėjo da
ryti ir ko griebtis

Jie griebėsi pastangų koali
ciją suskaldyti. Jo konkuren
tas, kunigaikštis Tautvilas, jau 
buvo Rygoje pasikrikštijęs, bet 
pas vyskupą. Buvo gi žinia, kad 
Rygos vyskupas (vėliau arki
vyskupas) ir Livonijos ordinas 
nebesutaria ir darosi priešai. 
Ta nesantaika paskui naudojo
si Vytenis, kurio įgula saugojo 
nuo ordino riterių patį arkivys
kupą ir rygiečius. Dar labiau 
sąjungą su arkivys
kupu išplėtojo Gedimi
nas. Bet Mindaugas buvo pir
masis, kuris pasinaudojo Livo
nijoje prasidėjusia nesantaika 
(1250). Kadangi jo konkuren
tas Tautvilas atsirėmė Rygos 
vyskupu ir iš jo priėmė krikš
tą, tai Mindaugas nusuko pas 
Livonijos ordiną. Jis pareiškė 
norįs taiip pat krikštytis. O 
jo krikštas, bent simboliškai, 
turėjo reikšti krikštą ir visos 
jo valdomos tautos.

Visą tautą krikštijant nebu
vo galima apseiti be ryšio su

popiežium. Deja, Vatikano ar
chyve yra dingę originalai raš
tų, siųstų popiežiams ano me
to valdovų. Žuvę yra ir Min
daugo laiškai. Tačiau turime 
nuorašus visų popiežiaus atsa
kymų. Jie yra atspausdinti 
Theinerio ir Bungės dokumen
tų rinkiniuose. Iš popiežiaus 
Inocento IV laiško matyti, kad 
1251 m. pradžioje Mindaugas 
krikštijosi “su didele pagonių 
daugybe’' (cum numerosa mųl- 
titudine paganomųjų, Tbeineri
I. 50 p.).'Kunigų tfetuvon“Bu
vo atsiųsta iš Livonijos. Ma
noma, kad čia pirmą kartą tu
rėjo progos pasireikšti domi
ninkonai ir pranciškonai, kurių 
veikla nuo Gedimino laikų yra 
jau žymiai aiškiau paliudyta.

Siekdamas užmegzti betar
piškus ryšius su Apaštalų Sos
tu, Mindaugas 1251 m. išsiuntė 
Italijon savo pasiuntinius. Ei- 
lėtoji Livonijos kronika pami
ni, kad tai delegacijai vadova
vęs lietuvis Parnus (Livl. 
Reimchr., v. L. Meyer, V. 
3505-15). Inocentas IV apie tą 
delegaciją taip pat užsimena 
savo laiške Mindaugui: “Nusi
žeminęs prašei mus per ypa
tingus ir nepaprastus pasiunti
nius...” (Quia vero per solępi- 
nes ac speciales. nuntios nobis 
humiliter supplicasti,.. Thei- 
ner, I 49 p.).

Lietuvos valdovo pasiunti
niai, kuriuos popiežius Milane 
priėmė, pataikė į rūpesčių su
krėstą metą. Tai buvo metas, 
kai Hohenštafenų kova su po
piežiais buvo pasiekusi aukš
čiausios įtampos. Ekskomuni
kuotas imperatorius Fridrikas
II, tiesa, buvo ką tik miręs Pa
lerme, bet jo šalininkai tvirtai 
laikėsi^ Popiežius turėjo su jais 
rūpesčių, tačiau atvykusiems 
nuo Baltijos kraštų pasiunti
niams ir jų valdovui parodė 
dėmesio ir palankumo. Tai liu
dijo net šeši popiežiaus Kūri-

jos laiškai, rašyti Mindaugui 
1251 m. vidurvasaryje. Juose 
aptariami įvairūs krikščioni
nimo reikalais; pavyzdžiui, į- 
spėjamas naujai steigiamos 
Lietuvos diecezijos vyskupas, 
prelatai ir bažnyčių rektoriai, 
kad jie su žmonėmis būtų švel
nūs. Turėta galvoje Livonijos 
ordino dvasininkai. Jie laikinai 
buvo perėmę Lietuvos krikšti
jimą ir, be abejo, norėjo tai 
atlikti pagal ordino interesus.

Jkurdamas atskirą Lietuvos 
vyskupiją (diecesis Lethovien- 
sis), popiežius 1251 metų lie
pos 17 d. suteikė valstybei ir 
Apaštalų Sosto globą bei apsau
gą. Gudrus politikas, koks visu 
savo valdymu pasirodė Min
daugas, nepasitikėjo ordinu. 
Livonijos ordino noras prisi
jungti sau Lietuvą jau buvo 
gana išryškėjęs. Krikštas galė
jo duoti jam dar daugiau pa
grindo to siekti. Mindaugas dėl 
to ir paprašė, kad apkrikštyta 
Lietuva tiesiai priklausytų nuo 
Apaštalų Sosto.

Popiežius Inocentas IV savo 
raštais dar kreipėsi į kaimy- 
nius vyskupus (Eželio, Rygos, 
Kuršo, Dorpato), kad jie pa
remtų lietuvių pastangas apsi
krikštyti. Lietuvos krikštas,

kaip popiežiui atrodė, galės bū
ti Apaštalų Sostui gera paspir
timi visoje Rytų Europoje. Vo- 
lynijos Danielius, tiesa, buvo 
prisijungęs prie Romos Bažny
čios ir teikė ateičiai vilčių, bet 
jis greitai vėl atkrito. Lietuva 
turėjo pasidaryti atrama Va
karų krikščionybei skleistis to
liau į Rytus.

Kaip Romos Bažnyčios sū
nus (filius specialis Sanctae 
Romanae Ėcclesiae), Mindau
gas buvo pagerbtas karaliaus 
vainiku. Tik krikštytam valdo
vui popiežiai galėjo sutekti 
karaliaus titulą — pakelti į 
aukštesnę valdovų pakopą. Ir 
ne Rygos, o Prūsų Kulmo vys
kupas Heidenreich buvo įgalio
tas Apaštalų Sosto vardu vai
nikuoti Mindaugą karalium. 
Tačiau užtrūko ištisi treji me
talo, kol Mindaugas išsipainio
jo iš kitų pretendentų. Siek
dami savo interesų, Livonijos 
ordinas ir Rygos arkivyskupas 
taip pat kliudė Mindaugui pa
sidaryti visiškai nepriklauso
mam. Tik 1253 m. Mindaugas 
patapo Lietuvos karalium. Po
piežius Aleksandras VI po po
ros metų suteikė karaliaus vai
niką ir Mindaugo sūnui.

(Bus daugiau)

BAYONNE

Kun. Myk. Kemėžio 10 metų 
sukaktis

BALTIMORĖS ŽINIOS Bažnyčia ir pasaulis
Baigėsi labdarybės vajus
Baltimorės arkivyskupijos 

labdarybės vajus jau baigėsi. 
Tikinčiųjų gera širdis suauko
jo per 708 tūkstančius dol. 
Gražų įnašą, per 6 tūkstančius 
dol., į bendrą vajaus fondą į- 
nešė ir šv. Alfonso parapijie
čiai. Bet nemaža atsirado vis 
dėlto ir tokių, kurie neprisi
rengė savo laisva auka prie 
vajaus prisidėti, nors išsamių 
paaiškinimų ir paraginimų va
jaus reikalu netrūko.

Visiems parapijiečiams, pri- 
sidėjusiems prie arkivyskupi
jos labdarybės vajaus, tenka 
didelė padėka. Jų kukliomis 
aukomis bus šiais metais at
likti dideli darbai, kurių vertė 
yra žymiai didesnė, negu pini
gai. Ypač nuoširdi padėka pri
klauso parapijos klebonui, kun.

i

nuodamas keletą sutartinių, 
pritariant akordeonui. Ąžuolo 
metinio aplankymo iškilmės 
turėjo daug žiūrovų iš anapo- 
liečių, kurie domėjosi ąžuolo 
istorija, lietuviška programa ir 
Lietuva.

d-rui Mendeliui.

Dievo Kūno šventė
r • r

Sekmadienį, gegužės 27 a., 
šv. Alfonso bažnyčioje labai 
iškilmingai buvo švenčiama 
Dievo Kūno šventė. Suma bu-

' f

vo 11 vai. prie išstatyto šyč. 
Sakramento. 4:30 vai. po pie
tų buvo Dievo Kūno mišparai.

S¥. ANTANAS PADUVIETIS
Tai knyga, kurią kiekvienas 

skaitys su džiaugsmu. Jos au
torius, Nello Vian, įdomiai 
vaizduoja šventąjį, kurio dar
bai ir žodis žavi visus, šią kny- 
fcą iš prancūzų kalbos išvertė 
rašytojas Antanas Vaičiulai
tis. Jo vertimai savo stiliumi, 
gražia kalba visada visus ža- 
yėjo. 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

Vello via v

ŠVAVTANASPADUVIETIS
/

Suffolk 
Downs r

Birželio 10 d. šv. Mykolo pa
rapijos klebonas kun. M. Ke- 
mėžis mini savo 10 metų kle
bonavimo sukaktį.

1941 m. liepos mėn. Newar- 
ko arkivyskupas paskyrė kun. 
M. Kemėžį šios parapijos kle
bonu. Parėmęs naujas parei
gas, kun. M. Kemėžis tuojau 
pradėjo rūpintis parapijos rei
kalais. Jo rūpesčiu parapija į- 
sigijo gražų sodelį su aikštele 
piknikams ir kitiems parengi
mams, sudėjo naujus spalvotų 
stiklų langus bažnyčioje, nupir
ko liturginių indų ir rūbų baž
nyčiai, įsigijo rotatorių įvai
riems parapijos leidiniams 
spausdinti ir t.t. Klebono rū
pesčiu įvesta Stebuklingojo 
Dievo Motinos Medaliko garbei 
novenos pamaldos, kurios da
bar laikomos kiekvieną trečia
dienį net šešis kartus. Vieną 
kartą lietuviškai ir penkis kar
tus angliškai.
Birželio 10 d. 8 vai. ryte 

pats Klebonas atlaikys iškil
mingas padėkos pamaldas. Va
kare parapijiečiai klebono gar
bei ruošia iškilmingą vakarie- 
nę-bankietą, kuris bus Knights 
of Columbus salėje, C Avė. ir 
30 St. kampas, Bayonne, N. J. 
Bankiete kviečiami dalyvauti 
apylinkės kunigai, klebono gi
minės. draugai, pažįstami ir 
parapijiečiai.

Sukaktuvių proga parapijie
čiai dėkoja klebonui už jo rū
pestį parapijos reikalais ir 
prašo Dievo palaimos ateičiai.

Pakartotinai pranešame, 
kad liepos 1 d., sekmadienį, 
mūsų parapijos sodelyje pikni
ko metu įvyks didžiulis visų 
Nevv Jersey lietuviškų parapi
jų jungtinių chorų koncertas. 
Dalyvauja chorai iš: Eliza- 
betho, Harrisono, Newarko, 
Patersono ir Bayonnės. Kon
certo rengėjai kviečia vieti
nius ir apylinkėje gyvenan
čius lietuvius šiame koncerte 
dalyvauti.

Gavus iš Newarko arkivys
kupo sutikimą ir iš Romos pa
tvirtinimą įsteigti mūsų para
pijoje jaunų sodaliečių kuopą 
gegužės 20 <L pirmą kartą į- 
vyko naujų narių iškilmingas 
priėmimas bažnyčioje. Buvo 
priimti 5 berniukai ir 10 mer
gaičių. Po šv. Mišių ir bendros 
šv. Komunijos parapijos salė
je įvyko bendri pusryčiai, ku
rių metu patarnavo pačių nau
jų narių motinos.

Gegužės 27 d. Newarke įvy
kusiame New Jersey ir New 
Yorko sodaliečių suvažiavime, 
dalyvavo iš Bayonnės visos 3 
sodaliečių grupės: moterys, 
mergaitės ir jaunųjų kuopa.

Birželio 2 d. 10 vai. ryto 
mūsų bažnyčioje susituokė 
mūsų parapijietė Dorothy Mil- 
vid ir Raymond Gigon. Po šv. 
Mišių buvo jauniesiems pusry
čiai parapijos salėje, o vakare 
vestuvių svečiams puota.

Po ilgos ir sunkios ligos su 
šiuo pasauliu atsiskyrė dvi mū
sų parapijietės: Liudvika Gur- 
skienė ir Pranciška Amšiejie- 
nė. Po iškilmingų šv. Mišių pa
laidotos šv. Kryžiaus kapuose 
N. Arlingtone, N. J

♦

Gavo garbės spalvų juosteles
Šv. Alfonso mokykla netru

kus baigs mokslo metus. Dievo 
Kūno šventės proga šv. Alfon
so bažnyčioje busimiesiems 
graduantams buvo įteiktos 
spalvos. Jas gavo 14 mokinių— 
11 berniukų ir 3 mergaitės. Iš 
jų tarpo 3 berniukai yra nau
jakurių vaikai, be to, visi lie
tuviškosios šeštadienio mokyk
los mokiniai. Spalvas įteikė mo
kyklom globėjas, kun. d-r^s 
Mendelis, pasakydamas pritai
kintą pamokslą ir jas pašven
tindamas. Juostelių spalvų yra 
gili simbolinė prasmė: auksinės 
spalvos — tikėjimas, o mels
vos — tiesa ir teisingumas. 
Kiekvienas jaunas žmogus, 
grįsdamas savo būsimą gyveni
mą šiomis dorybėmis, bus nau
dingas Dievui, tėvynei ir žmo
nijai.

Baltimoriečiai Anapoiyje
Sekmadienį, gegužės 27 d., 

Marylando sostinėje Anapoly- 
je įvyko Lietuviško Ąžuolo 
Metinė Šventė. Ją surengė 
Baltimorės Draugijų Taryba. 
Šventės globėju buvo Marylan
do gubernatorius T. R. McKel- 
din. Iškilmėse dalyvavo Lietu
vos Ministeris P. Žadeikis, ir 
žymesnieji baltimoriečiai vi
suomenininkai, kaip adv. Lau
kaitis, adv. Rastenis, p. Micei- 
ka, Tremtinių D-jos pirmi
ninkas p. Brazauskas ir kiti, ir 
daug visuomenės. Iškilminga
me posėdy buvo pasakyta 
daug patriotinių kalbų. Meninę 
programos dalį atliko Baltimo- 
rėst tautinių šokių ansamblis, 
pašokdamas 4 šokius ir, Lietu
vos jaunimo papročiu, padai-

PADĖKA

Birželio 3 d. mūsų bažny
čioje šv. Komuniją pirmą kar
tą priėmė apie 20 vaikučių. Po 
šv. Mišių parapijos salėje jiems 
buvo suruošti bendri pusry
čiai.

Nuoširdžiai sakau giliausią 
ačiū P. P. Antanui Žaliui ir 
Juozui Sabaliauskui su G. G. 
žmonom (Brooklyne), darbo bei 
buto sutarties meškere ištrau
kusiems mane iš nebepakenčia
mai karšto Europos vandens; 
gerajam Kan. Feliksui Kapočiui 
su Dr. Daugėla ir keliom mie

lom lietuvaitėm, mane išmestą į 
Amerikos krantą paėmusiems 
globoti savo švelniom rankom; 
P. Sijevičienei su P. Žaliene ir 
kitom gerom Brooklyno Dū
šiom, pabarsčiusioms aukso pir
miesiems mano žingsniams A- 
merikoj; D. G. Kun. J. Simonai
čiui Elizabethe, vaišinusiam 
mane ir globojusiam visą gražią

D. G. Kan. J. Končiui 
adreso nežino!) kaip 
žvirblį energingai, bet

savaitę; 
(kas jo 
sakalui 
naudingai tampiusiam mane po
įvairius miestus bei įstaigas; D. 
G. Kun. J. Vaitiekūnui (Pro
vidence), padėjusiam man nu
tūpti broliškoje savo pašonėje, 

ir daugeliui kitų mano gerada
rių, kurių vardų čion nebegaliu 
įdėti, bet kurie yra giliai įra
šyti mano širdy, o kas svarbiau
sia — Amžinosiose Dievo Kny
gose.

Dėkingas
Kan. Mykolas Vaitkus 
St. Mary’s Church 

103 Pine Street 
Pawtucket, R. I.

Baigiami mokslo metai
Sekmadienį, birželio 10 d., 

šv. Alfonso parapijinė mokyk
la baigia mokslo metus. Ta 
proga 4 vai. p. p. mokyklos pa
talpose rengiamos iškilmingos 
pabaigtuvės: mokiniai atliks 
įdomią programą, bus įteikti 
baigusiems pažymėjimai ir k. 
Visi mokinių tėvai ir šiaip pa
rapijiečiai maloniai kviečiami 
šioje pramogoje dalyvauti ir 
bent moraliai paremti mokyk
los laikytojų, mokytojų ir mo
kinių pastangas..

■ ■) t v .

Pamaldos už mirusius
' > . * ’ • • ♦ : ■ > '. . - -
Trečiadienį, gegužės 30 d., 

vadinamos Decoration Day 
proga šv. Alfonso parapijos 
klebonas, kun. d-ras. Mendelis, 
surengė specialias pamaldas už 
mirusius, Holy Redeemer kapi
nėse. Prie kapinių koplytėlės 
buvo gražiai įrengtas lauko 
altorius, kur 9 vai. buvo lai
komos pamaldos. Šv. Mišias at
laikė kleb. Mendelis, o pamok
slą pasakė kun. P. Patlaba. 
Pamaldose organizuotai daly
vavo šv. Alfonso mokyklos 
aukštesniųjų skyrių mokiniai 
ir lotyniškai giedojo mišias. 
Dalyvavo apie 1000 žmonių, 
Baltimorės Liętuvių Legionie
rių Postas ir Lietuvių Karių 
Motinų. D-ja. Pamaldos buvo 
baigtos Lietuvos Himnu, Mari
jos giesme ir USA Himnu. Pa
maldų, tvarkai vadovavo A. 
Dranginis, legionierių posto 
vadas.
Suvaidinta linksma komedija

šeštadieny, birželio 2 d., Dra
mos Mėgėjų Grupė, vadovauja
ma aktoriaus J. Palubinsko, 
Lietuvių svetainės didžiojoje 
salėje suvaidino Ludwig Ful- 
da 4-ių veiksmų komediją “Mo
kyklos Draugai”. Veikalą reži
savo ir jo pagrindinę rolę at
liko pats J. Palubinskas. Pub
lika, įvertindama mėgėjų gru
pės įdėtą kietą darbą, grupės 
vadovui įteikė gražių gė
lių bukietą, o geriausiai attiku
siems savo roles B. Čaplikaitei 
ir A. Drangintui vertingus pri
zus. * “ * * ‘ '

t- 4 bažnyčias

j&hįSaienį, birželio 3 d., šv.
Alfonso parapijiečiai lankė sa- 

b bažnyčias šventųjų 
Atlaidams gauti. Daug 

parapijiečių, vadovaujami savo 
kleb. kun. d-ro Mendelio ir 
kunigų pradėjo bažnyčių lan
kymą 2 vai. p.p. šia tvarka — 
Katedra — Šv. Ignaco — šv. 
Jono Krikštytojo ir šv. Alfon- -- 
so bažnyčios. Lankytojai kiek
vienoje naujoje bažnyčioje kle
bono Mendelio buvo supažin
dinti su jų istorija, sukalbėda
vo maldas ir lietuviškai pagie
dodavo “Garbinkime”... Baž
nyčių lankymas truko 2 valan
das.

Baigus lankymą, klebonas 
nuoširdžiai padėkojo visiems 
lankytojams, ypač mokyklos 
vaikučiams ir pavyzdingiems 
tvarkdariams.
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• Iš Baltųjų Rūmų ateina 
žinių, kad prez. Trumanas e- 
sąs pasiruošęs paskirti pasiun
tinį prie Vatikano, kuris turė
siąs ambasadoriaus rangą.

• Palestinoj, arabų valdo
moj daly, Jericho mieste, įsi
steigė pabėgėlių katalikų para
pija su 90,000 tikinčiųjų. Tai 
didžiausia parapija šiuo metu 
Kat. Bažnyčioje.

• Čekoslovakijoj steigiama 
tautinė bažnyčia. Ekskomuni
kuotas katal. kunigas, dabar
tinis Čekoslovakijos sveikatos 
ministeris, vyriausybės vardu 
šį projektą patvirtino. “Mes 
esame už Vatikaną ir Popie
žių, bet mes nesutinkame, kad 
Popiežius yra neklaidingas ti
kėjimo ir doros dalykuose. 
Bažnyčios tvarkyme ir politi
niuose klausimuose mes pasi
sakome prieš Popiežių — sako 
apostata J. Plojhar.

Kalbėdamas apie arkiv.* J. 
Beraną apostata Plojhar pasa
kė, kad arkivyskupas esąs - 
laisvas, tik neturi judėjimo 
laisvės, kad būtų apsaugotas 
nuo galimų pasikėsinimų.

• Oficialūs JAV KaL Baž
nyčios šaltiniai praneša, kad 
1951 metų sausio 1 d. JAV, 
Aliaskoj ir Havajų salose kata
likų skaičius siekė 28,634,878.. 
Per 1950 metus JAV buvo 
121,950 atsivertimų į katalikų 
tiikėjimą. Vaikų pakrikštyta 
973,544, atseit 30,101 daugiau 
nei 1949 metais.

• Prahos arkiv. J. Beranas 
iš tvirtovės netoli Morawska 
Ostrava perkeltas į kunigų ir 
vienuolių koncentracijos lage
rį (komunistai jį vadinai vie
nuolynu) 20 mylių nuo Aust- 
rijos sienas. Esant Aridvysku-i 
pui tvirtovėje tikintieji rinkda
vosi prie jo lango ir melsdavo
si.

• Po 400 metų Bad Oldes- 
lo, Schleswig - HoLstein, Vokie
tijoje, Osnabruecko vyskupijo
je, įsisteigė naujas benediktinų 
vienuolynas. Tai pirmasis vie
nuolynas šioje Vokietijos daly
je po protestantizmo įsigalėji
mo Vokietijoje.

• Miss Margaret Truman,
savo kelionėje po Europą ap
lankys Romą ir bus priimta 
Popiežiaus Pijaus XII specia- 
lioj audiencijoj. Miss Margaret 2 
ir jos motina priklauso epls-
kopalų bažnyčiai, o prez. Tru^ 
manas baptistų. ’j

• Kard. I. Schusteris,
no arkiv. ir kard. CD. Costa, ■ 
Florencijos arkiv. ragino savcnj 
arkivyskupijų katalikus uoliai 
dalyvauti birželio 10 d. rajoni
niuose rinkimuose ir balsuoti 
už antibolševikinį bloką, kad 
išvengtų komunistų laimėjimo, 
kas įgalintų dideles žmonių 
mases patekti komunistų įta
kon.

I -

Monuments and Markers 
Cemetery Lettering 

| NASHUA MONUMENT CO. 
| SS Kirnley St. Tel. 2155-W į 

Naohu*. N. H.
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Telefonas: EVergreen 4-8934
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Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti. ;;
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ; • 

TELEVIZIJA — MUZIKA — SPORTAS j •
t 502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y. I: 
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RAUDONOJO CARO MOTINA

Lietuviškame židiny
Putnam, 

rėmėjų 
sei- 
lie- 
Tai 
Pa-

Gegužės 27 d. 
Conn., įvyko seserų 
Naujosios Anglijos Gildos 
mas. Suvažiavo rinktinių 
tuvių gana didelis būrys, 
atstovai iš įvairių skyrių,
sirodo, kad seselių rėmėjų sky
riai Naujoje Anglijoje yra be
veik visose lietuvių kolonijose. 
Iš atstovų apyskaitų pasirodė, 
kad šie geros valios lietuviai 
savo skyriuose yra padėję per 
metus daug pastangų, kad su
organizuotų šitam lietuvybės 
židiniui paramos. Iš nuotaikų 
pasirodė, kad Nekalto Prasidė
jimo seselės įvertinamos čia 
lietuvių štai dėl ko: 1. jos yra 
atkvietusios iš tremties nepa
prastai daug lietuvių; 2. pri
globusios našlaičių; 3. auklėja 
savo bendrabuty būrį lietuvai
čių lietuviškoje dvasioje; 4. 
kas vasarą priglobia didelį bū
rį lietuvaičių į vasaros stovyk
lą.

Su didžiausiomis aukomis 
pasirodė ponia Radzevičienė iš 
Nevv Britain, ponia Stankevi
čienė iš Buckland, Conn., p. 
Radavičienė iš Nevv Britain. 
ponai Mickūnai iš Nevv Bri
tain, p. Peteckaitė iš Hart- 
ford, p. Kalinauskienė iš Wa- 
terbury, prel. Pr. Juras, prel. 
J- Ambotas ir kiti. 1 •

Visos jėgos sukoncentruo
tos vajui naujos vienuolyno

■ ,........... ■ ■ ■■ ■-—

• Tėvas Bem. G rauslys, 
pranciškonas, ves uždaras mo
terims rekolekcijas, kurios^- 
vyks birželio 15, 16 ir 17 d: 
Nekalto Prasidėjimo Vienuoly
ne, Putnam, Conn. Rekolekci
jos prasidės penktadienį 4 8 500 
vai. vakare ir baigsis sekma
dienį ryte. Atsilyginimas už 
visą rekolekcijų laiką tik $5.00. 
Užsiregistruoti galima šiuo ad
resu: Rev. Sister Superior, Im- 
maculate Conception Convent, 
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

koplyčios statybai. Projektas 
ir visi pasiruošimai koplyčiai 
jau yra, trūksta dar tik dalies 
pinigų, kurių laukiama iš ka
talikiškos lietuvių visuomenės.

Seime dalyvavo ir jį sveiki
no, tarp daugelio kitų, 
Ambotas, prel. Juras, 
Tulaba, kan. Kapočius, 
Marijonų provincijolas
Jančius, kun. Petrauskas, 
Marijanapolio viršininkas, kun. 
J. Švagždys, Nukryžiuotojo 
Seserų kapelionas Brocktone;

prel. 
prel.

Tėvų 
kun.

“Mokyklos
Žinomų Bostono lietuvių ka

talikų veikėjų Augusto ir Ie
vos Sandą duktė Eleonora 
(viena jauniausių iš 14 vaikų) 
šiais metais baigė Msgr. Ryan 
Memorial High Schbol, Dor
chester.' Tą' katalikių seselių 
vedamą mokyklą daugiausia 
lanko ariu kilmės mergaitės. 
Tačiau ši lietuvaitė sugebėjo 
visais atžvilgiais pasižymėti 
mokyklos darbe. Savo geru 
mokymosi bei gražiu elgesiu ji 
užsitarnavo visuotinos moky
tojų bei mokslo draugių pagar
bos ir todėl buvo išrinkta 
“School Queen”. Mokyklos di
rektorė ta proga ją apdovanojo 
gėlėmis, mokslo draugės išreiš
kė nuoširdžiausius linkėjimus. 
Baigusi 'mokyklą, Eleonora 
Sandaitė pradeda' dirbti tele
fono kompanijos raštinėje. Ta
čiau ji y fa išlaikiusi egzami
nus į Teacheris Čollege ir ma
no studijuoti.

Ypatingi tenka pažymėti,' 
kad ši Amerikoje gimusi ir 
augusi lietuvaitė aktyviai da
lyvauja lietuviškame gyveni
me ir gerai kalba lietuviškai. 
Ji skaito lietuviškas knygas, 
žurnalus bei laikraščius, daly
vauja lietuvių parapijos cho
re ,turi gabumų muzikai ir mo-

T. Justinas Vaškys, Lietuvos 
pranciškonų provincijolas A- 
merikoje, prof. kun. St. Yla ir 
pati provinciolė Motina Aloy
za.

I naują gildos valdybą iš
rinkta: prof. A. Vasiliauskas, 
Dr. A. šerkšnas, K. Šimkus, 
Šimkienė, M. Vaišnorienė, Mi- 
ciūnienė, Grajauckienė ir se
suo Augusta. Pirmininku vėl 
liko prof. A. Vasiliauskas. 
Naujosios valdybos pirmas už
davinys yra pasirengti Lietu
vių Susiartinimo šventei, kuri 
įvyks čia liepos 29 d., kaip 
tęsinys jau įsigyvenusios tra
dicijos. Dalyvis

karaliene” ■ I

1

i

Eleonora Sandaitė.
v «■- ,£’■ ) ęi

kosi pas muz. J. Kačinską. E- 
leonora Sandaitė yra Bostono 
moksleivių ateitininkų kuopos 
narė; ji labai pavyzdinga k^ta- 
likę, pasekusi savo motinos pa- 
vyzdžiu.

V ' i'. *. .C Ji 1-

Jaunai gabiai studentei lin- 
kime ištvermės bei pasitikėji-. 
mo ir tikimės, kad ji visuomet 
liks ištikima -katalikybės bei 
lietuvybės darbuotoja.

I
Bostono angliški laikraščiai 

šios lietuvaitės nuopelnus taip 
pat atžymėjo atitinkamais 
straipsniais. M.

* \ ••
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Visos seserys Marijos. Čikagoje Mrs. Drabnik susilaukė 
šeštos dukrelės, kuria džiaugiasi penkios sesutės. Visos jos turi 
po du vardus, iš kurių pirmasis yra Marija.

1

Moteris PEN klubo pirmininkė

Tarptautinis rašytojų klu
bas, kurio nariais yra buvę ir. 
lietuviai rašytojai, savo sky
rius turi visuose krantuose. 
Dabartiniu anglų PEN klubo 
pirmininku išrinkta moteris— 
Cicely Veronica Wedgyvood. 
Tai yra antroji moteris jš viso 
PEN klubo pirmininko kėdėje. 
Pirmoji buvo romanų rašytoja 
Margaret Storm Jameson.

Wedgwood yra rašytoja ir 
aktyviai bendradarbiauja “Ti- 
me and Tide” savaitraštyje, 
šiuo metu ji yra 40 metų ir 
astovauja jaunąją Europos ra
šytojų kartą. Būdamas istori
kė, 17 am. specialistė, ji ir li
teratūroje mėgsta viską nuda
žyti istorinėm spalvom. Svar
biausi jos veikalai liečia istori
ją: 30 metų karas, Wilhelm 
Oranien, Oliver Cromvvell ir 
studija apie anglų literatūrą 17 
amžiuje.

Neseniai Vakarų Europos 
spaudoje pasirodė Dr. A. M. 
Amba atsiminimai, kuriuose, 
gal būt, yra daugiausia doku
mentuotos medžiagos apie Sta
lino asmenišką gyvenimą. Au
torius yra turkas ir ilgesnį lai
ką buvo Stalino asmens gvar
dijos viršininkas. Tuose prisi
minimuose randame įdomių 
dalykų 'apie motiną to žmo
gaus, kuris sugriovė gyvenimą 
daugelio vaikų ir išplėšė laimę 
milijonams motinų. Dr. Amba 
rašo:,

“Buvo dvi atmintinos dienos, 
kurias aš tada, kaip Stalino 
palydovas, praleidau jo moti
nos artumoje. Aš labai susido
mėjęs sekiau ją. Ta mažytė mo
teriškė atrodė judri ne pagal 
savo metus. Jos tamsiai juodi 
plaukai vietomis buvo jau pra
žilę. Kai atlikęs savo uždavi
nius, įėjau į jų trobą, mane 
Stalinas pristatė savo motinai, 
sakydamas: “Aš jau tau buvau 
rašęs apie savo turką. Tai jis.” 
Ir mažoji moteris ištiesė man 
rarfką.

Dvi dienas ‘Stalinas buvo tik 
su motina. Niekas pašalinis 
nebuvo užėjęs ir niekas nebūtų 
buvęs įleistas. Pagaliau niekas 
ir nežinojo, kad tuo metu tenai 
viešėjo Stalinas. Spaudoje apie 
tai tebuvo paskelbta praėjus 
tiktai kelioms dienoms nuo jo 
išvykimo. Prieš išvykimo die
ną Stalinas su motina kalbėjo
si visą naktį' Kai aš, kaip išti
kimas šuva, slankiojau aplink 
. - ■- ' ..i

tą vienišą namą, visą naktį 
mačiau degantį žiburį, o tenai 
nesibaigė kalbos motinos su , ■ /C- A. V •sūnum. Ką jie'galėjo taip ilgai 
kalbėtis: paprasta sena moti-

■ ... _ C’. .. ..ną ir jo§ sūnus, tapęs raudo
nuoju caru? * ‘ 1..'.

.Rytojaus dieną Stalinas bu
vo pavargęs rr''nekalbus. Po
piet jis priguli, o pavakariais" 
sugrįžome atgaP į Maškvį - Po 
to daugiau jdu niekad savo' 
motinos neaplankė ii4‘nematė.

"Po Nadeždos ; ("Stalino pir
mosios žmonos) mirties’ jo 
motina dar ketino atvykti ir 
gyventi šalia sūnaus, bet pa
tyrusi apie tikrąsias mirties 
aplinkybes, pasibiaurėjo ir nu
tilo. Ištisais mėnesiais ji ne
rašė Stalinui laiškų, o kai vė
liau, ar jau dalyką pamiršusi 
ar su esama padėtimi apsipra
tusi, jam parašė, Stalinas ne
galėjo nuslėpti savo pasitenki
nimo.

Stalino motina mirė 1936 
metų kovo pabaigoje. Vėliau 
gydytojų komisija savo akte 
užrašė: “Keke Džiugašvili mi
rė dėl senatvės.*’ Profesorius 
Sbarski, žymus'sovietų balsa
muotojas, apie kurį buvo sa
koma, jog jis geriau kūnus bal- 
samuojąs, negu tai savo laiku 
darydavo egiptiečiai, buvo su-

• Dr. Agota Šidlauskaitė, 
Otavos universiteto profesorė, 
iš Kanados yra atvykusi į A- 
meriką. Birželio 3 d. Bostone 
skaitė paskaitą Nukryžiuotojo 
Seserų rėmėjų seime. Ketina 
aplankyti Putnam, Conn., N. 
Pr. seseris, Tėvus Pranciško
nus ir savo bičiulius Ameriko
je ji išbus tris savaites. Susto
jo Nukryžiuotojo seserų vie
nuolyne Brocktone.

r •: r > ' "

laikytas jau pakeliui į Kauka
zą. Stalinas pakeitė savo nuo
monę. Jis nesutiko, kad jo 
motinos kūnas būtų balzamuo
jamas. Skulptoriui Skvorcovui 
buvo pavesta pagaminti miru
sios kaukę. Aš vėliau jau ne
buvau Kremliuje, bet man pa
sakojo, jog motinos pomirtinė 
kaukė kabanti viršum Stalino 
lovos.

Apie 15 km. nuo Gori buvo 
vienas dar neuždarytas vie
nuolynas. Iš čia buvo atsiklau
sta, kaip gi daryti su bažnyti
ne laidojimo tvarka. Berija 
Stalinui šito neperdavė, bet 
pats savaip patvarkė: viskas 
turėjo būti atlikta įprasta se
na tvarka, tik be svetimų 
žmonių, niekam nematant.

Vėliau man teko girdėti, kad 
pirmą dieną po motinos mir
ties buvę žymių nuomonių skir
tumų tarp Stalino ir Berijos. 
Stalinas norėjo skristi į moti
nos laidotuves, bet nebuvo nu
skridęs. Nežinia, ar Berija jį 
perkalbėjo, ar politbiuras kokį 
nutarimą buvo padaręs. Apie 
balandžio pradžią Maskvoję 
pasklido gandų, kad bus skel
biamas žymesnių menininkų 
konkursas paruošti Stalino mo
tinos paminklo projektui. Sta
linas, šį sumanymą išgirdęs, 
uždraudė konkursą ruošti. Pa
sišaukęs du tuo metu žymius 
skulptorius, Merkurjevą ir Mu- 
chiną, pareiškė savo pageida
vimą, kad padarytų labai kuk
lų paminklą. Užrašas turėjęs 
būti labai paprastas ir tik su 
šiais žodžiais: “Ekaterina Ge- 
orgievna Džiugašvili.” Šalia 
gimimo ir mirimo datos. Net 
įrašą “Stalino* motiną”' įsak
miai uždraudė dėti., Tada Paurazienė.
skulptorėlfctuefcina tiesiai ir pa» 
klausė, ąr paminklas turįs tu
rėti kryžių. Stalinas atsakęs 
netiesioginiai, pareikšdamas, 
kad bų^ą getai ta forma, ku
rią pasirinksią menininkai, esą, 
galįs būti ir senoviško sti
liaus.

Stalinas žinojo, ką jis savo 
motinai kaltas. Ji buvo ir pa
siliko jam vienintelis pasaulyje 
artimas žmogus ir ištikimas 
draugas. Ji jam įkvėpė ne tik 
pirmąsias pasaulio pažinimo 
žinias ir Dievo supratimą, ku
rio jis vėliau išsižadėjo, bet ji 
turėdavo įtakos jam pačiam.

'N ‘t.'T' •

Tik, kažin, ar ta pati moti
na vėliau suprato, kas iš jos 
sūnaus išaugo, su kokiu pasi- 
biaurėjimu ištariamas jo var
das? Aš niekados su ja tiesio
giniai dėlto nekalbėjau, bet 
susidariau įspūdį, kad ji žino
jo. jog jos sūnus milijonams 
kitų motinų atėmė sūnus. Bet, 
kai jau Stalinas į savo rankas 
paėmė visišką valdžią, ji dar 
tebetikėjo, jog jis pasitaisysiąs 
taip, kaip ir vaikystėje buvo 
pasitaisęs. Kažin, ar jos ramios 
akys galėjo pamatyti teisybę? 
Ji mirė, savo lūpomis šnabždė
jo Kūrėjo vardą, to paties 
Kūrėjo, kurio globai ji pavedė 
tą didžiausiąjį žmonijos tiro
ną...”

Lietuviai pasaulyje

Londono tarptautinėje pramo
nės parodoje buvo lemonstruo- 
jamos naujausios 
madas. Paveiksle 
stano, Indijos ir 
stovės madnuose

• Toronte šiemet rengiama 
vasaros paroda. į ją pakviesta 
dalyvauti A. Tamošaitienė ir 
A. Veselkienė.

kitų kraštų 
matome Paki- 
Ispanijos at- 
drabužiuose.

• Noros M. Gugienės BALF 
nacionalės sekretorės, inicia
tyva paskelbtas vajus, Moti
nos Dieno proga sušelpti trem
tyje esančias motinas, iki bir
želio mėn. 5 d. iš viso davė 
$721.89. Didžiausią auką mo
tinoms sušelpti atsiuntė Brook
lyno Lietuvių Amalgamated 
Clothing Workers of America 
unijos lokalas Nr. 54—$200.- 
00. Šiam vajui pravesti gražiai 
pasidarbavo p. Nora M. Gu- 
gienė, p. Br. Spudienė ir p. EI.

Kreipėsi ligoniu reikalu

Ryšium su kaskart labiau a- 
liarmuojančiomis žiniomis apie 
Vokietijoje esančių džiovinin
kų ir kt. ligonių pagriežtintą 
emigracinį tikrinimą, Pabaltijo 
Moterų Taryba eilei atitinka
mų įstaigų pasiuntė laiškus, 
prašydama sušvelninti tikrini
mą, ypatingai atsižvelgiant į 
šeimos neardomumą.

• J. Giedraitytė Argentinoje 
prasimušė ir valstybiniame 
Buenos Aires balete “šehere- 
zados” premjeroje šoko svar
biausią rolę.

• Kanadoje buvo surengta 
rankdarbių paroda, kurioje da
lyvavo lietuvaitės su tautiniais 
dailės darbais. Dail. A. Tamo
šaitienė už kilimą “Pirmosios 
Kalėdos Kanadoje’’ ir A. Ma
žeikaitė - Veselkienė gavo spe
cialias premijas.

• Sakunthaia Devy, šešioli
kos metų indų mergaitė, turi 
nuostabų gabumą matematiko
je. Neseniai ji lankėsi Vieno
je, Austrijoje, nustebinusi ge
riausius matematikos profeso
rius. Sakunthaia laikoma mū
sų laikų matematikos geniju
mi.

• Elfriede Mera, 22 metų 
judri vokietė mergaitė, duktė 
aistringo futbolo žaidimų mė
gėjo, yra pirmoji Vokietijoje 
moteris, kuri švilpaudama 
teisėjauja futbolo rungtynėms.
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uDarbininko“ ir T. T. PranciškonŲ
Programoje liaudies dainos, šokiai, įvairūs laimėjimai.

j įkūrimo Brooklyne proga
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Vokietija
• Anglai iš visos Vokietijos 

pasikvietė atostogų praleisti 15 
mokinių, iš jų 6 vietas pasky
rė lietuviams.

• Su pirmuoju transportu į 
N. Zelandiją išvyko iš Vokieti
jos 179 lietuviai, šiemet su 
nauju vėl 29. Dabar baigiama 
pasiruošti naujam transportui, 
kur taip pat pateko šiek tiek 
lietuvių.

• Tremtinių Sielovados tvar
kytojas tėvas Bernatonis pa
darė vizitą Apaštalų Sosto 
nuncijui Vokietijoje arkiv. 
Munchui, taip pat einančiam 
diplomatinio korpo dekano pa
reigas. Nuncijus parodė daug 
nuoširdumo lietuvių reikalams 
ir ta proga Sielovados įstaigai 
paaukojo 500 DM.

• Vokietijoje gyveną lietu
viai tikisi atgauti kelių firmų 
įrengimus ir porą laivų, kurie 
per šitą karą buvo vokiečių už
grobti.

• Lietuvis tilžietis Ant. Pau- 
■iaitis, pasilikęs Vokietijoje, 
(VVangen in Allgau, Herfess 
6) įsteigė eksporto firmą. Per 
jį galima gauti visokiausių Vo
kietijos gaminių: foto aparatų, 
gintaro, odos, metalo dirbinių, 
mokslo priemonių, knygų ir 
žurnalų. Jis ypačiai paslaugus 
savo likimo draugams lietu
viams tremtiniams.

Anglija
• Glasgovv. J. Butkevičius iš 

Glasgovv praneša, kad ten buvo 
įspūdingai paminėta Motinos 
Diena. Buvo specialios pamal
dos, bendros vaišės, iškilmin
gas aktas ir vaidinimai.

• D. Britanijoje sudaryta 
Tautos Fondo atstovybė. Jos 
pirmininku paskirtas J. Vil
činskas, vicepirm. P. Balaitis 
ir ižd. F. Senkus.

• Iš Britanijos lietuviai 
smarkiai emigruoja kitur. Pas
kutiniu metu iš Conventry į 
Kanadą išvyko kun. Pacevi- 
čius, į JAV išvyksta adv. J. 
Dėdinas.

Kanada
• šiemet Kanadoje Sudbury 

įvyksta Eucharistinis kongre
sas, į kurį dalyvauti pakviesti 
ir lietuviai.

• “Nepriklausoma Lietuva”, 
Montrealyje išeinąs lietuvių 
laikraštis, paminėjo 10 metų 
sukaktį. Pirmasis jo redakto
rius ir steigėjas buvo Viktoras 
Dagilis, dabar redaguoja Jo
nas Kardelis. Sukaktis buvo 
paminėta atskiromis iškilmė
mis.

, i
Venecuela į

• Inž. L. Drangausko pa- t 
stangomis Venecuelos valstybi
niame radiofone išgauta kas 
dvisavaitinės lietuviškųjų ra- ‘ 
dijo valandėlių transliacijos.

Brazilija
• Visų trijų Pabaltijo vals

tybių ir organizacijų iniciaty
va birželio 14 d. minėjimą ren
gia kartu Sao Paulo miesto te
atro patalpose. Kalbėti pa
kviestas lankęsis Lietuvoje Dr. 
Franchini Neto. Meninę prog- 
ramo dalį išpildys visų trijų 
Pabaltijo tautų menininkai. 
Minėjimas bus transliuojamas 
per radiją.

TAUPI VIRĖJA
Nauja moterims knyga su 300 įvairių 
valgių receptų ir naudingų patarimų. 
Y ra platus skyrius, kaip pagaminti ir 
papuošti užkandžius. Daug naujų ži
nių apie pyragus ir keikus. Kaina 
tik $2.00.

Užsisakyti galima “Eglutės" admi
nistracijoje, P. O. Box 22, Brockton 
68. Mass., arba “Darbininko” atsto
vybėje. 366 VV. Broadvvay, So. Boston 
27, Mass.

VISI RUOŠIASI GAUSI AI DALYVAUTI. Jš TOLIMESNIŲ?
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
NEW BRITAIN, CONN. HARTFORD, CONN.

WORCESTER, MASS
Mes trokštam Dievo

• Gen. V. Nagius, karo mu- 
zejaus kūrėjas, 71 metų amž., 
gyvena Willoughby, Ohio, rū
pinasi Lietuvos Karo Invalidais 
ir planuoja kaip, atsiradus ga
limybėms, bus galima sėkmin
giau j Lietuvą grąžinti Karo 
Sanitarijos personalą.

• Ekon. dr. Zenonas Prūsas, 
Lietuvoj baigęs Vilniaus uni
versitetą, Vokietijoje gilinęs 
studijas Muencheno universite
te ir įsigijęs miškų ekonomijos 
daktaratą, įsikūrė Glen Cove, 
L. L

• Lietuvių choras, Racine,
Wisc., Sakalų salėje birželio 3 
d. suruošė gerai pavykusį pa
vasario koncertą.

• Dr. A. Aleknavičius, Chi
cagoje 1957 W. Garfield Blvd., 
išlaikęs valstybinius egzami
nus ir gavęs teisę verstis me
dicinos gydytojo praktika, pra
dėjo priiminėti ligonius.

Gegužės 27 d. mūsų mažiau
sieji atvyko į Aušros Vartų 
bažnyčią pirmą kartą priimti 
šv. Komuniją. Tai kasmetinė 
iškilmė, bet kiekvieną kartą 
nauja ir miela. Pamaldas lai
kė kleb. K. Vasys. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių, o viduryje 
— 40 berniukų ir mergaičių. 
Sunku buvo nesijaudinti, kai 
vaikučiai, susikaupę ir labai 
tvarkingai priėmė į savo širde
les Dangaus Svečią. Jais pase
kė tėvai ir motinos, broliai ir 
seserys. Visi paskendo maldoje 
ir visų sielose skambėjo šven
tas šauksmas: “Mes trokštam 
Dievo!”

Pirmajai Komunijai vaiku
čius paruošė Nukryžiuotojo 
Jėzaus seselės, kurios prie 
Aušros Vartų parapijos gyve
na pastoviai.

Paskutinis žingsnis į darbą
Birželio mėn. 16 d. Spring- 

field’e, Mass., bus įšventinti 
kunigais du vienamečiai bro
liai Jutkevičiai: Antanas Ju
lius ir Julius Antanas. Pirmą
sias šv. Mišias naujieji kunigai 
atlaikys savo gimtojoje šv. Ka
zimiero parapijoje Westfield’e, 
Mass. Juodu yra broliai kun. 
Jono Jutkevičiaus, Vyčių orga
nizacijos Dvasios Vado ir Auš
ros Vartų parapijos asistento.

P. K.

• Leidykla “Patria” ir spau
stuvė 
kurtis 
kutiniį 
išleido 
pokos “Lietuvos Istorija.

“Patria Press” baigia 
Stamforde, Conn. Pas- 
savo veikalą “Patria” 
Vokietijoje, dr. A. ša-

• Paterson, N. J. rugpiūčio 
12 d. lietuvių parapijos šv. 
Cecilijos choras rengia pikniką 
— dainų šventę, kurioje da
lyvaus Elizabetho, Netvarko, 
Bayonnės ir Harrisono lietu
viškųjų parapijų chorai.

Programoje bus bendras vi
sų chorų koncertas ir atskirų 
chorų pasirodymai. Tikimasi, 
kad apylinkės parapijų lietu
viškos organizacijos tą dieną 
nedarys jokių parengimų ir 
prisidės prie mūsų ruošiamos 
programos 'pasisekimo.

• Uolios BALF veikėjos ir 
rėmėjos p. Elzbietos Paurazie- 
nės ir kitų gerų Detroito lietu
vių pasidarbavimo dėka, prieš 
kurį laiką buvo surinkta $506.- 
39 lietuviams tremtiniams Eu
ropoje sušelpti. Iš tų pinigų už 
$389.50 nupirkta 5,000 svarų 
cukraus Prancūzijos lietu
viams, o likusieji $116.00 pa
siųsti Vokietijon lietuvėms mo
tinoms sušelpti.

Malonu ir naudinga
Gegužės 27 d. Aušros Vartų 

parapija susiruošė metinę va
karienę. Visos vietos parapijos 
salėje buvo uižmtos. Apie 600 
svečių linksmai šnekučiavo 
prie dailiai paruoštų stalų. 
Atsilankė taip pat prel. Pr. Ju
ras ir prel. L. Tulaba sutikti 
gausiais plojimais. Abudu sve
čiai ir po kalbą pasakė. FreL 
L. Tulaba dėkojo Amerikos lie
tuviams, kurių aukomis išlai
koma šv. Kazimiero kolegija 
Romoje. Be to, abu svečiai gė
rėjosi puikiais Aušros Vartų 
parapijos įrengimais ir sveiki
no parapijiečius ir jų dvasios 
vadovą kun. K. Vasį, kuriam 
vadovaujant Aušros Vartų pa
rapija yra viena iš geriausiųjų 
Amerikoje.

Atsilankiusieji į vakarienę 
pasiklausė, akordeono muzi
kos, gardžiai buvo pajuokinti 
juokdarišku scenos vaizdeliu su 
daina ir muzika, pasigrožėjo 
tautiniais šokiais. Susirinku
siems' labiausiai patiko lietu
viškieji tautiniai šokiai. Šią 
programą atliko 116 Vyčių 
kuopos nariai.

Vakarienės ruošimu atidėjęs 
rūpinosi kun. klebonas. Pačios 
vakarienės vedėju buvo kun. 
J. Jutkevičius.

Visi svečiai vakariene buvo 
labai patenkinti. Parapijai ji 
davė gražios naudos. Iš tikrų
jų buvo malonu ir naudinga.

Pranešimas
Birželio 24 d. rengiamas 

tragiškųjų Lietuvos birželio į- 
vykių paminėjimas šia progra
ma:

9 vai. 45 min. šv. Kazimiero 
bažnyčioje pamaldos už ken
čiančią Lietuvą. Pamaldų me
tu pamokslą sakys kan. F. Ka
počius, o giedos solistas L Nau- 
ragis.

4 vai. po pietų šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyks iškilmin
gas paminėjimas. Paskaitą 
skaitys prof. Dr. Cirtautas. 
Meninėje dalyje dalyvaus so
listas I. Nauragis ir Meno bū
relio choras.

Kviečiama lietuviška visuo
menė kuo gausiau dalyvauti. 
Ponios ir mergaitės kviečiamos 
atvykti su tautiškais rūbais. 
Joms bus rezervuotos vietos.

Įėjimas į minėjimą laisvas. 
Prie įėjimo bus renkamos au
kos Laisvės Fondui.

Tremtinių Valdyba

Brockton, Mass.
Liūdnųjų birželio įvykių 

minėjimas
Brocktono Lietuvių Taryba 

ruošia birželio liūdnos sukak
ties minėjimą per Brocktono 
radiją ir pamaldomis šv. Roko 
bažnyčioje.

Minėjimas per radiją įvyks 
birželio 1 4d. nuo 7 vai. 30 min. 
ligi 8 vai. vakare. Pusvalan
džio programą sudarys trum
pos kalbos angliškai ir lietu
viškai, muzika ir deklamaci
jos. Angliškai kalbės adv. L. 
Tamulevičius, o lietuviškai — 
P. Viščinis.

Pamaldos už bolševikų iš
vežtus, nužudytus ir žudomus 
lietuvius, už visą kenčiančią 
Lietuvą bus atlaikytos šv. Ro
ko bažnyčioje birželio 17 d. 10 
vai.

Ruošiamu liūdnos sukakties

• Vaišės studijuojančio jau
nimo naudai. Šv. Vardo vyrų 
draugija gegužės 26 d. parapi
jos salėje suruošė vaišes, ku
rių pelnas bus paskirta katali
kiškose kolegijose studijuojan
čiam jaunimui.

Rengimo komisija yra labai 
dėkinga vietos prekybinin
kams už gausias dovanas, pa
aukotas vaišių proga, C.Y.D. 
mergaitėms už uolų patarnavi
mą prie stalų, parapijos kuni
gams, ypatingai kun. B. Bei.e- 
sevičiui, šv. Vardo vyrų drau
gijos kapelionui.

• šv. P. Marijos statulos vai
nikavimo iškilmės šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje įvy
ko gegužės 27 d. Apvainikavi
mo karalaite buvo A. Giedrai
tytė.

• Mirusiųjų prisiminimas. 
Gegužės 30 d., Vainikų dieną, 
A.L.L. 4-tas St. Radzevičiaus 
postas, jų rėmėjai ir Motinų 
Klubas gražiai prisiminė žuvu
sius už tautos laisvę karius.

Iš ryto organizuotai dalyva
vo šv. mišiose. Po mišių mies
to centre prie nežinomo karei
vio kapo padėjo vainikus. Po 
to dalyvavo parade ir miesto

Ouaker Path A Mount Grey Kd. Stony Brook, Long Island

STONY BROOK LODGE
Vedėja Pr. LAPIENE

Kam patinka gamta—grynas oras, medžiai ir jūra, — kviečiamas atostogas 
praleisti Stony Brook Lodge, lietuvių vasarvietėj. Viešbučio kambariai su 
visais moderniškais patogumais. Sveikas ir ivairus maistas. Mėgstantiems 
skaityti čia pat didelė knygų biblioteka.

Kainos pernykštės: vienam asm. savaitei nuo $40.; dviem i kambarį nuo 
$70.; vienam asm. parai nuo $7. Vaikams pusė kainos, bet jie priimami tik su 
tėvais. Birželyje ir nuo rugsėjo 10 žymi nuolaida.

Dėl rezervacijų rašykite MRS. LAPE. STONY BROOK. N. Y. Telefonai: 
Stotyje, persėdant i kitą Long Island traukinį, einanti į Port Jefferson). Nut 
Jamaica maždaug po l1-.- vai. kelionės išlipti Stony Brook stotelėj, nuo kur 
Stony Brook 8-R arba Stony Brook 586.

Susisiekimas: Traukiniu iš Nevv York'o imti Pennsylvania stoty Long
Island traukinį, einanti j Port Jefferson (dažnai jį reikia pakeisti Jamaica 
taxi už 35c priveža prie vasarvietės durų.

f Automobiliu: iš Nevv York'o važiuoti 25 keliu iki Smithtown, o nuo čia 
imti 25A ir juo važiuoti iki Stony Brook gelžkelio stotelės. Nuo čia. sekant 
Stony Brook Lodge iškabą, sukti po kairei ir tiesiog važiuoti iki vasarvietės 

i (viena mailė kelio).

minėjimu siekiama išryškinti 
bolševikų vykdomą lietuvių 
tautos naikinimą, pareikšti gy
venančių laisvėje lietuvių pro
testą prieš bolševikų siautėji
mą Lietuvoje ir išnešti į pla
čiąsias gyventojų mases lietu
vių tautos pagalbos šauksmą.

Raginkite visus savo pažįsta
mus, lietuvių draugus ir tuos, 
kurie dar bolševizmo ir jo vyk
domo genocido nepažįsta, nors 
jis jau gresia visam laisvajam 
pasauliui, kad klausytųsi ang
liškosios kalbos ir programos.

• Lankė kapus. Gegužės 27 
d. sekmadienį, Brocktono at- 
kai sendraugiai lankė Kalva
rijos kapines, ir kapus su lietu
viškomis pavardėmis papuošė 
tautiškomis vėliavėlėmis. Tai 
gražus pagerbimas lietuvių, 
kurie išlaikė savo pavardes. Kas 
gi mus išskirtų svetimam 
krašte, jei ne mūsų vardai ir 
pavardės. S. D.

• Adv. A. Repšys ir O. La
banauskaitė gegužės 27 d. šv. 
P. Marijos Gimimo parapijos 
salėje, Chicagoje, skaitė pas
kaitas socialinių popiežių en
ciklikų minėjime.

OMAHA. NEBR.
• Nuskendo gelbėdamas kitą. 

Robertas Stawniak, mūsų pa
rapijos mokyklos mokinys, 
sekmadienį su savo draugu nu
ėjo į Missouri upę maudytis. Jo 
draugas upėje pateko į labai 
stiprią srovę ir pradėjo skęsti. 
Robertas, tai pastebėjęs, puolė 
draugą gelbėti ir pats pateko į 
tą pačią srovę ir abu paskendo. 
Dėl pakilusio upėje vandens i- 
ki šiol jų lavonai nesurasti.

Robertas Stawniak buvo mū
sų mokyklos ketvirtojo sky
riaus mokinys, gegužės 13 d., 
priėmė pirmąją šv. komuniją. 
Visa mokykla liūdi netekusi 
gero mokinio ir reiškia užuo
jautos jo tėveliams.

• Lankė bažnyčias. Uolaus 
parapiečio Paukštaičio rūpes
čiu buvo suorganizuota gausus 
būrys tikinčiųjų, kurie Deco
ration Day lankė bažnyčias šv. 
metų atlaidams gauti. Maldinin
kams vadovavo ir bažnyčiose 
pamaldas laikė kun. dek. J. 
Tautkus.

• Vaikučiai pirmieji. Kleb. 
kun. J. Juseviičus šiais me
tais ruošiasi dekoruoti bažny
čią. Mokyklos vaikučiai patys 
pirmieji sukėlė šiam reikalui 
150 doL Girdėti, kad veikles
nieji lietuviai liepos 4 d. ren
gia pasilinksminimo vakarą, 
kurio pelnas bus skiriamas 
tam pačiam tikslui.

• Tremties prisiminimo len
ta bažnyčioje, šios apylinkės 
tremtiniai pagamins bronzinę 
lentą, kurioje bus įrašyta, kada 
lietuviai tremtiniai pradėjo va
žiuoti į mūsų kraštą. Ši lenta 
bus pakabinta bažnyčioje ir 
primins kiekvienam sunkias 
tremties dienas.

• Pranas Adomavičius, prieš 
metus atvykęs iš tremties, ge
gužės 2 4d. susituokė su čia 
gimusia Vanda Dzykovicz.

MINERSVILLE, PA.

Mokslo metų užbaiga. Šv.
Pranciškaus lietuvių parapijos 
kleb. kun. K. Klevinsko rūpes
čiu šioje parapijoj gražiai vei
kia lietuviška mokykla, kurio
je mokytojauja seselės kazi- 
mierietės.

Gegužės 27 d. seselės 
su mokyklos mokiniais suren
gė mokslo metų pabaigtuves. 
Gražu buvo stebėti, kai sceno
je nepamiršti ir lietuvybės rei
kalai. Už lietuviškus tautinius 
šokius ir da neles seselėms su
sirinkusieji nuoširdžiai dėkojo 
savo gausiais plojimais.

parke suruoštose pamaldose, 
kurių metu buvo skaitomi žu
vusių jaunuolių vardai. Žuvu
sių tarpe yra ir lietuvis Kaz. 
G. Kasparavičius.

• Vargdienių seselių rėmėjų 
seime, Putnam, Conn., gegu
žės 2 7d. iš New Britain buvo 
nuvykęs gražus būrelis ręmėjų, 
kurie grįžo su tvirtu pasiryži
mu seserims dar daugiau pa
dėti. B. M.

Cleveland, Ohio
Vyčių susirinkimas. Birželio 

12 d. 7,30 vai. vak. Lietuvių 
Svetainėje, bus Liet. Vyčių 
25 kuopos mėnesinis susirinki
mas. Bus renkama Šv. P. K. 
Pagalbos parapijos naudai pik
niko vadovybė. Visi nariai 
kviečiami būtinai dalyvauti. 
Primename, kad šiuo metu 
vyksta Liet. Vyčių narių ver
bavimo vajus, todėl kiekvienas 
narys, atvykdamas į susirin
kimą, teatsiveda naują kandi
datą.

Piknikas įvyks birželio 24 
d. Juozo Noris ūkyje. Visos Įei
tos draugijos yra dariusios į- 
vairius parengimus. Dabar atė
jo eilė Liet. Vyčiams. Visuo
menė kviečiama savo gausiu 
dalyvavimu šias geras jaunimo 
pastangas paremti. Senelis.

Marianapolis, Conn
MARIANAPOLIS PAGERBĖ 

SAVO TALKININKUS
Gegužės 29 d. Marianapolio 

vadovybė kukliomis* vaišėmis 
pagerbė savo talkininkus: ūk
vedys J. Tatulis ir skalbyklos 
darbininkės U. Tatulienė ir M. 
Kvekšiėnė — visi trys vieną 
dieną — 1931 m. gegužės mė
nesį iš Worcester atvyko į Ma- 
rianapolį ir iki šiol tebegyvena 
visais lietuviškos mokyklos 
vargais bei rūpesčiais.

Sunku būtų rasti Mariana
polio alumną, kuris nebūtų iš
sinešęs gražių ir šviesių atsimi
nimų apie tuos tris mokyklos 
talkininkus: jie taip su mokyk-

Hartford’o Vyčių 6 kp. pe
reitą savaitę statė dviejų aktų 
komediją, “Amerikos Kaimo 
Mokykla”. Atsilankė suvirs 
200 žmonių. Buvo svečių-vyčių 
ir iš kitų kolonijų. Vaidintojais 
buvo: Juozas Becker, Juozas 
Bart, Albinas Aidikonis, Vin
cas Jusefis, Nell Knusto, Regi
na Zaranka, Teresė Endreliū- 
nas ir Ona Zablaitė. Per per
trauką dainavo vyčių choras, 
solistė Darata Yankauskas pa
dainavo kelias gražias daineles. 
Kuopos kapelionas Kun. P. Sa- 
bulis pagyrė vyčių veiklą, ku
rie jau treti metai sėkmingai 
stato vaidinimus.

Sekmadienį parapijos pradi
nės mokyklos vaikučiai suruo
šė vakarėlį. Jaunieji pašoko, 
padainavo, padeklamavo; vy
resnieji suvaidino dramą “Ka
ralienės Vainikas”. Tenka pa
stebėti, kad mūsų vaikučiai tu
ri daug gero iš lituanistikos 
kursų, kuriuos veda čia įsikū-

HOMESTEAD, PA.

Naujos lietuviškos šeimos. 
Susipratusių lietuvių Savolskių 
šeimoje nesenai įvyko šešto
sios lietuviškos vedybos. Jų 
duktė ištekėjo už lietuvio Ži- 
džiūno. Savolskis savo vaikus 
stengėsi auklėti lietuviškoje 
dvasioje ir rūpinosi, kad visi 
sudarytų lietuviškas šeimas. Jų 
šeimoje tarp daugelio lietuviš
kų knygų galima rasti ir Lie
tuvos istoriją, kad jaunoji kar
ta susipažintų su savo tėvų 
krašto praeitimi ir ją pamiltų.

Taip pat lietuvis Baležentis 
neseniai vedė susipratusią lie
tuvaitę Srebiūtę.

Jaunoms lietuviškoms šei
moms linkime išlinkti ištiki
miems savo tėvų kalbai ir pap
ročiams.

Bet apgailestaudami turime 
pasakyti, kad yra nemaža ir 
tokių, kurie sukuria mišrias 
šeimas ir tuo būdu ateinančios 
kartos pasmerkiamos galuti
nam nutautimui.

rę tremtiniai. Sesutėms tenka 
padėkos žodis už šio vakarėlio 
suruošimą.

Gegužės 17 d. kun. P. Prano
kus, Hartford’o kareivių ka
puose per Memorial Day apei
gas atkalbėjo maldą. Dalyvavo 
F. Sabonio posto legionieriai 
ir moterų auxiliary. Mrs. Flo- 
rence Morkus prie žuvusių pa
minklo padėjo vainiką. Gegu
žes 30 d. kapelionas, kun. P. 
Sabutis, miesto parade lydėjo 
legionierius ir vietinius lietu
vius skautus.

Tėvų Dienoje, birželio 17 d., 
vyrų klubo nariai dalyvaus šv. 
mišiose už visus tėvus ir turės 
bendrus pusryčius klubo patal
pose. Komitetas kviečia visus 
parapijos vyrus prisidėti ir 
krikščioniškai atšvęsti Tėvų 
Dieną. Komitetas susidaro iš 
Edvardo Monchuno, pirm., Jo
no Monchuno, Juozo Kraučiu- 
no ir Juozo Povilionio.

Pereitą savaitę klebonas, 
prel. J. Ambotas dalyvavo 
Vargdienių Seselių seime Put- 
name ir buvo prel. J. Balkūno 
dvidešimts penkių metų kuni
gystės jubiliejaus iškilmėse, 
Brookiyne, N. Y.

FJJ».

VYTAUTAS F. BEL1AJUS,
didelis tautinių šokių mylėtojas 
ir mokytojas, sunkiai susirgo. 
Paaiškėjo, kad prasidėjusi tu
berkuliozė pareikalaus ilgesnio 
gydymo, ponios Daužvardie- 
nės rūpesčiu perkeltas į vieną 
Chicagos sanatorijų. Ligonis 
reikalingas skubios pagelbos ir 
savo artimųjų aukų. Aukas 
siųsti adresu: V. F. Beliajus, 
c/o “DRAUGAS”, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, 8, III.

• Komp. A. Vanagaičiui ge
gužės 30 d. Chicagos, šv. Ka
zimiero kapinėse atidarytas pa
minklas.

• Kard. Fr. Spellmaaas šio
mis dienomis paaukojo žydų 
šalpos fondui 1000 dolerių.

tapo jos ne- 
Bet ir jiems 
nebuvo eili- 

pagerbe pro- 
J. Jančius,

la susigyveno ir taip su ja su
augo ,kad tikrai 
atskiriama dalis, 
suruoštos vaišės 
nės: jų jubiliejų 
vincijolas, kun.
kan. F. Kapočius, Worcester, 
šv. Kazimiero parapijos kleb. . 
kun. A. Petraitis, N. P. Sese
lių kapelionas kun. prof. S. 
Yla, Marianapolio vyresnysis, 
kun. J. Petrauskas, visi Maria
napolio tėvai ir broliai mari
jonai, mokomasis personalas, 
darbininkai bei svečiai.

Per vakarienę jubiliatams 
buvo pasakyta daug šiltų žo
džių. Brolis J. Banys su stu
dentų choreliu padainavo kele
tą lietuviškų dainų. Iš pagerb
tųjų akių matėsi, kad mokyk
los vadovybės padarytas mos
tas juos giliai jaudino ir kad 
tai tikrai buvo šilta paguoda 
ir padėka už jų 20 metų var
gus ir pasiaukojimą. J. A.

GREENFIELD, MASS.

WLOA

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuojama iš stiprios Braddocko radio stoties

Lietuviu Radijo Draugijos

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

SESTADIENIAIS 2 VAL. POPIET. —WWBl 1600 kc

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangomis transliuojami jvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir t.t. Vestuvės,

STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZA VITAS V. UBAREVICILS
Muzikos Dtr. Praneštam Dir.

žiauriųjų birželio dienų mi
nėjimą ruošia šv. Onos drau
gija birželio 10 d. 2 vai. p.p. 
Robert Parcy Hali, Federal st.

Programoje bus dienai pri
taikintos kalbos, muzika ir dai
nos. Be to, ruošiamasi suvai
dinti “Mirta Cinčibiraitė.” Pro
gramos parengimui vadovauja 
Juozas Benešiūnas iš Athol, o 
jam padeda ir programoje da
lyvauja neseniai atvykusieji iš 
tremties lietuviai. Reikia pa
stebėti, kad šioje kolonijoje 
birželio dienų minėjimas ruo
šiamas pirmą kartą. Kviečiami 
visi vietos ir apylinkes lietuviai 
gausiai atsilankyti ir prisimin
ti mūsų tautos didžiąją trage
diją.

i

L
 J. P. GINKLS

Direktorių*

495 GRAND

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.'

JOK. J. SU KAS, Dir. 
1264 White St, Hilhide, N. J,

Tel. WAverly 6-3325 
SAVI, PAS SAVUOSIUS!

"Lietuvos Atsiminimų
RADUO VALANDŲ
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Birželio 5, 1951 DARBININKAS
I

SPORTAS ĮVAIRŪS SKELBIMAI DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI
žaibo tur- 
paaiškėjus 
tautų fut-

• LSK dalyvaus
Galutinai 

Yorko slavų 
žaibo turnyro tvarkaraš-

birželio 17 d. 1 vi. 30 
LSK žaidžia pirmąsias

ayre.
Nevv 
bolo 
čiui, 
min.
rungtynes prieš N. Y. Ukrai- 
nians, o Warszaw S. C. susitin
ka su S. K. Prag 3 vai. p.p. Šių 
dviejų rungtynių nugalėtojai 
žais pilno laiko (90 min.) rung
tynes 5 vai. 15 min. Turnyro 
laimėtojas gaus pereinamąją 
taurę ir teisę sekančiais me
tais rengti tokį pat turnyrą. I 
rungtynes vykti Lexington 
Exp. požeminiu traukiniu iki 
125 Str., ir iš ten persėsti į “lo
cal” - Pelhgm Bay Park trau
kinį ir važiuoti iki 163 Str. sto
ties. Stadionas vadinasi — 
Hunts Point Field, jis yra tarp 
Hunts Point Avė. ir Randall 
Avė.

Po futbolo rungtynių ten pat 
įvyks piknikas.

• LSK futbolininkų žiniai.
LSK futbolininkai renkasi 
kiekvieną ketvirtadienį 5 v. 30 
min. p.p. Arctic Ovai stadione 
pratyboms (treniruotėms).
Futbolininkų parengimui va
dovaus šiofiys dienomis į 
Brooklyną persikėlęs ^jyventi 
futbolo treneris Kazys Bra
zauskas.

• Pasikeitimai LAK vadovy
bėje. Birželio 1 d. įvykusiame 
klubo susirinkime išrinkti nau
ji LAK valdybos pareigūnai: 
klubo pirmininku Mičiulis, fi
nansų sekretorium — Jonas 
Atkočius; direktoriais: Vytau
tas Beleckas ir Narbutas. Su
stiprinus klubo vadovybę jau-

nesnėm jėgom reikia manyti, 
kad klubas savo sportinę veik
lą dar praplės ir nepasitenkins 
vien krepšinio ir šachmatų kul
tivavimu, bet įsteigs dar fut
bolo ir stalo teniso sekcijas.

• Amerikoje vieši trys žy
mios futbolo komandos iš Eu
ropos: Glasgow Celties, Ful- 
ham iš Anglijos ir Eintracht 
Frankfurt. Geriausi iki šiol pa
sirodė škotai. Jie nugalėjo abi 
komandas rezultatais 2:0 ir 
3:1; vokiečiai sužaidė 8 rungty
nes, iš kurių 6 laimėjo. Įvarčių 
santykis 49:10. Eintracht žaidė 
rytinės ir ivdurinės Amerikos 
miestuose prieš vietines rinkti
nes. St. Louis, Mo., vietos rink
tinė nugalėjo svečius 2:1.

• Gegužės 30 Airija laimėjo 
tarvalstybinės futbolo rugty- 
nes prieš Norvegiją 3:1 prieš 
2 savaites airiai turėjo nusi
lenkti Argentinos rinktinei, ku
ri laimėjo 1:0.

• Prancūzijos futbolo meis
teriu šiais metais tapo Nice.

• Pasaulio meisterio vardas 
lengvam svory j- neseniai atite
ko negrui Carter, kuris nuga-

PRAŠO ATSILIEPTI
Pranas Petronis yra prisiun

tęs iš Italijos redakcijai laiš
ką, kuriame prašo atsiliepti:

1. Kun. Petrą Šimėną, girnų- h 
sį Papilių km., Subačiaus vaisė. 
Panevėžio apskr.—savo dėdę;

2. Veroniką Petronytę, gi
musią Pajuodžiu . km., Suba
čiaus vaisė., Panevėžio apskr. 
— savo tetą;

3. arba lietuvį, kuris sutiktų 
išrūpinti dokumentus atvykti į 
Ameriką.

Ieškąs giminių ar gailestingų 
lietuvių yra 32 metų, vedęs, 
turi 4 metų dukterį, moka tai
syti radijo aparatus, elektros 
įrengimus ir auto mašinas. 
Pradžiai pragyventi turįs ir pi
nigo. Turi taip pat teisę emig
ruoti per IRO, kuri po 3 mėne
sių užsidaranti. Nori išvykti 
dėl sunkių sąlygų Italijoje. Ad
resas: Pranas Petronis, via 
Vittorio Venęto 14, Chiari 
(Bescia), Raly.

——————-------------------------
• Veidrodžiai padėjo iš

vengti nelaimingų kritimų nuo 
laiptų vieno fabriko moterims, 
kurios po darbo labai skubė
davo namo ir dažnai suklupda
vo nusilauždamos rankas ar 
kojas. Dabar laiptų posūkiuo
se, veidrodyje, jos pamato pa
čios save, stabteli, plaukus ar 
rūbus pasitaiso ir... mažiau rie
da nuo laiptų.
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illiam J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUMS ADVOKATAS
85 - 03 W AREHAM PL. 

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

IS. Barasevičius ir Sūnus
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius

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

AVenue 2-2484

SO 8-4618 :
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ĮTeL EVergreen 7-4335INSURANCE 
and

REAL ESTATE 
6606 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
• *
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“Iš DŪMINES LŪŠNELES”■
Šiuo vardu K. B. Kraučiūna* išlei

džią sava jumoristiniu 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 pačią 
įmygą. Nepavėluokite! Rašykite šiuo 
adresu:

K. B. KBAUCICNAS
183 Fountain Ave^ Brooklyn 8, N. Y.

«16)

t ĮSI

Lithuanian 
Furniture Co.

M O V E R S — 
Insured and Bonded 

Local & Long Distance Moving

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

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

Real Estate & Insurąne.

409 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

LIETINIS ADVOKATAS
TeL STagg 2-5043

I 
I

John W. Anseli

15 Park Row, Nevv Yo
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel
WO 2-3497 NE 9-

'»W.-AV.-.,.,.Y1W.V.VAVAV>

Stephen A romi skis
(Armakauskas)

Greborius—Bateamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn. N. Y.

J 
l

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

Automatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

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

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

Įėjo ligšiolinį meisterį Wil-1 
liams. Sunkaus svorio meiste
ris Charles sėkmingai atsigynė 
prieš Maxim.

• Panelė Althea 
ra pirmoji negrė, 
kvietimą dalyvauti 
teniso turnyre Wimbleton’e 
Anglijoje.

• Fred Wilt gegužės 30 pa
statė naują USA rekordą 2 
mylių bėgime. Jo laikas 8:45. 
Pasaulio rekordą iki šiol vis 
dar laiko žymusis švedas Gun- 
der Hagg. kuris ta distancija 
1944 m. nubėgo per 8:42,8.
' •'Tradicinės Memorial Day 

auto lenktynės Indianapolyje 
šiais metais laimėjo Wallard, 
kuris 500 mylių dinstancija į- 
veikė per 3 vai. 57 min. ir 38.- 
05 sek. Tai pirmas žmogus, ku
ris šias lenktynes laimėjo per 
tokį laiką. Iki šiol reikėjo dau
giau negu 4 vai.

• Europos krepšinio pirme
nybės, įvykusios Paryžiuje, pa
sibaigė. Laimėtoju, kaip buvo 
numatyta, liko SSSR, kuri fi
nalinėse rungtynėse nugalėjo 
Čekoslovakiją 45:44. Prieš pat 
galą buvo 44:44. Rusai metė 
baudą, bet teisėjas nužskaitė. 
nes buvo peržengta linija. Žiū
rovams, kurių buvo 18000, 
pradėjus kelti triukšmą, tei
sėjas nusileido ir nišai rungty
nes laimėjo. iPrrrienybėse da
lyvavo ir Vakarų Vokietijos 
rinktinė.

• Rita

Gibson, y- 
gavusi pa
garbiajame

Res. 37 Oriole Street

WEST ROXBURY, MASS 
Tel. PA—7-1233-W

CHARLES SPORTSWEAR

Laidotuvių Direktorius 
Notary PubBc

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
viengungiui vyrui. Kreiptis 
tel. JA 93152. I

Pelningas Darbas
Reikalaujame Agentų ir Agenčių 

platinti Lietuvių išdirbystės skirtin
gus vaistus ir JUOKU rekordus < plok- 

I Steles). Agentams tai yra aukso ka
syklos. Tuojau rašykite dėl platesnių 
informacijų:

DECKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666. Newark 1, N. J.

Sav. K. Krasnakevičius,.
515 VVashington SL, 

Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo.
Tel. HA 6-9839

i

LIEPOS ŽIEDAI

FURNITURE CO
168 W. PEARL ST., NASHUA, N. H.

Mažos rendos — Mažesnės kainos
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

Ateikite j krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupomas

P. V.
Garbačauskaitė 

Šveicarija 
moterų slidinėjimo

A

«

♦

E. POVTLLNSKU 
Baras ir Restoranas

' m
z

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

1
158 GRAND STREET BROOKLYN,

TeL EVergreen 4-9737
N. T.

©

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

Visu lietuviu 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

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

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

(•) 
(•

'S

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

lEVergreen 8-9770 I 
i

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

ir pūslės ligų. Liepos Žie- 
ir nuo kosulio,

I

Joseph Garszva
Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

i 

i

i

lyvavo 
rungtynėse ir laimėjo III vie
tą. Kitose rungtynėse, kur da- 
dalyvavo visos Europos slidi- 
ninkės, ji laimėjo IV vietą. Ši 
gabi lietuvaitė studijuoja me
diciną Zuericho universitete.

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS $

SO 8-4476

++++++++++++++++++++++++J*.
* ♦ f
■+ + f*
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KRAUS
Dr. Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRISTAS

THE JEWELER
V. J. KRAUZLYS, Savin.

1816 Carson Street 
Pittsburgh 3, Pa.
EVerglade 4850

515 E. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais nuo 7 iki 9-tai
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai

i
»

I

t +

+ + +

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų.

CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai
Tel. SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKAVONIS

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

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

2066 Anthony avė., New Y’ork 57, N. Y.
TRANSPORTATION BURBAU

neys) 
dai yra gerai 
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.

ALENANDER’S CO.
414 W. Broadvvay

South Boston 27, Mass.

PARDUODA NAMUS

ĮTeL Vlrginia 7-4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

-$150-
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

I

i

t
i

FUNERAL HOME

741 NO. MAIN STREET
v Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

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

M

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

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

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Y.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

i I II
Š
I

i 
i 
I

564 EAST BROADVVAY 
South Boston, Mass.

D. 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

------------ --- - - -- -------- ——

Bostone •:*

r:—~—- 
i W. J. CHISHOLM 
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i 
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GRABORIUS
“Asmeniškas Patarnavimas’’

331 SMITH ST.

PROV IDENCE, R. L

Telephone.

OFISO: DEXTER 1952
Namu: PI. 6236

Tel. SO 8-2805

I

I

i

WAITKUS
FUNERAL HOME I

197 VVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir

Balsam uoto jas 
(NOTARY PUBLIC)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-0434

%

'lrmininkė — Eva MarksienS,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Zlce-PirmininkS—B. Gailiūnlent, 

8 Wlnfield St., So. Boston, Mase
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

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

finansų Rašt. — B. Cūnlenč, 
409 Broadway, So. Boston, Mass 

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

51 Tampa St., Mattapan, Mass.
Tvarkdarė — M. MatejoškienS, 

866 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

antrų antradlenj mėnesio, 7.30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Jeventh St, So. Boston, Mass.

visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raktininką.

Dr.J.L. Pasaka rnis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI 
477 W. BROADVVAY

So. Boston, Mass.

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

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

SO 8-2712

•> ! 
i 
i
I
I
i
i
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I 
i
Į 
i
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W AIT T
FUNERAL HOME

30 EMERSON A VE.
Brockton, Mass.

EDHARD J. H AITT
(Waitekiinas)

Laidotuvių Direktorių* ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

Tel. Brockton 3368

LANDŽIUS
Lietuvis gydytojas ir chirurgas 

Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius

534 E. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

a-
Kitur

ei. POPiar 4110

Pristatom geriausį toniką ,
Piknikams, Vestuvėms, 7

Krikštynoms ir Visokiems 4
Parengimams. 7

Kainos prieinamos. e

lyopia Club Beverage Co. t
X GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS. |
£ Tel. Dedham 1304-W *
X PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R J

i**
+•

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

Šaukite: +

BORIS BEVERAVE CO. t
J. ARLAUSKAS, Savininkas +

220 E Street TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass. į
+ *•'++++’» »»»f 1 H I< 1+4 4 t 7-W 4"FW +++-*-H ++++++s*-

Phone STagg 2-3108

ANTON APPEL
JERSEY PORK

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

LIETUVUKOS DEAROS — SKANCS SKILANDŽIAI

f- ■ ■—■— ----- -—■—-
> Tel. NEwton 9-4464
Ia
a

a

a

1
1

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INST’RANCE AGENT

I 54-41 — 72nd Street

•+■
■
I
■

I

I
II
II

Maapeth, N. Y. j

A. L WENSLOVAS
LIETI VIS GRABORIUS 

LAISNIUOTAS LAIDOTI VH. DIREKTORIUS
•X

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

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

i 
š

Charles J* Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktį

į--------------------------------------------------A
4-e4-4-t-4--I-4-4.4-4-4-t-4-4.4-4.4-4-11111»

Phone, FEderal 1622I♦444+44
?
t

H A S E R
Funeral Home

AMBULANCE SERVICE 
Mes esame dėkingi už jūsų 

biznį
512 Chartiers Avenue 

McKeeą Rocks, Pa.

4
i 
f
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Apreiškimo parapijos
Šv. Vardo vyrų draugijos 

nariai birželio 10 d. per 8 vai. 
mišias eis prie šv. komunijos. 
Po pamaldų parapijos salėje 
bus bendri pusryčiai ir pasku? 
tinis susirinkimas prieš vasa
ros atostogas.

Apreiškimo parapijoj yra 
penkios bovvling-kėglių koman
dos. Dvi iš jų žaidžia Nor- 
thern Kings sekcijoje. Baigian
tis sezonui, prieš dvi savaites, 
viena komanda laimėjo lošimo 
čempijonatą ir gavo dovanų 
gražią taurę, kuri palieka vi
sam laikui parapijos nuosavy
bė. Laimėjusi dovaną komanda 
ją pavedė kun. J. Pakalniškio 
globai.
Antroji New Jersey Lietuvių 

Diena
Įvyksta birželio 10 d., sek

madienį, Lietuvių Laisvės Par
ke, 340 Michell Avė., Linden, 
N. J. Pradžia 1 vai. p.p 
Meno manifestacija Brooklyne 

Sekmadieni, birželie 10 d. 3 
vai. po pietų Klasčiaus parke, 
Maspethe, rengiama didžiulė 
pavasario šventė — meno ma
nifestacija, kur programą iš
pildys operos solistė Vincė Jo- 
nuškaitė, operetės choras, va
dovaujamas M. Liuberskio, ak
torius Vitalis Žukauskas ir 
tautinių šokių grupė.

Kviečiami visi į tą didžiąją 
meno šventę, iš kurios gautos 
pelnas bus panaudotas lietuviš
kų mokyklų parėmimui.

Reni. Brazdžionis 
grįždamas iš Lapienės vasar
vietės atidarymo iškilmių 
trumpam buvo sustojęs Brook
lyne pas savo prietelius.

Tautinių šokių festivalis 
ruošiamas New York City, 
Joan of Are Junior High 
School, 154 West 93rd St., bir
želio 9 d. 8 vai. vak. Festiva
lyje yra pakviesta dalyvauti ir 
Liet. Meno Kolektyvo tautinių 
šokių grupė, kuriai vadovauja 
J. Matulaitienė, o muzikinei 
daliai Alg. Kačanauskas. Įėji
mo bilietas 1,00 dol. Festivalio 
pelnas skiriamas didžiajam 
tautinių šokių mylėtojui Vyt. 
Bieliajui sušelpti, kuris šiuo 
metu serga ir reikalingas pa
ramos. Festivalio parengimu 
rūpinasi Mrs. Helen V. Kulber 
rūpinasi Mrs. Helen V. Kulber.

PROKLAMUOJAMA PA
BALTIJO DIENA

New Yorko pabaltiečių ren
giamas birželio trėmimų minė
jimas birželio 16 d. Carnegie 
Hali įgyja vis didesnės reikš
mės. Nexv Yorko gubernato
rius Thomas E. Devvey pasi
rašė proklamaciją, skelbian
čią birželio 16 d. Pabaltijo Die
na.

Papildomai patirta, kad be 
senatoriaus Lehmano, kalbės iš 
Washingtono DP komisionie- 
rius Ed. O’Connor, didelis pa
baltiečių bičiulis. Kitų JAV po
litikos vyrų atsakymo dar lau- ' 
kiama.

Prasideda gegužinių sezonas
Prasidėjus karščiams, prasi

deda ir gegužinių sezonas. Lie
tuviškąjį gegužinių sezoną Nevv 
Yorke pradedą vietos lietuviai 
tremtiniai. Šį sekmadienį Klas
čiaus parke įvyksta pirmoji ge
gužinė.

Dr. A. Martusevičius,
prieš porą savaičių su savo 

žmona dantų gydytoja atvykęs 
į Nevv Yorką ir apsistojęs pas 
V. ir A. Mrozinskus Brookly
ne, gavo savo profesijoje dar
bo ir jau kelinta diena dirba 
Manhattan General Hospital.

Lietuviška šeima
Netrukus susituokia brook- 

lyniečiai — J. Pakalka, bu
vęs “Paramos” direktorius, su 
A. Kauneliene. Abudu tremti
niai.
J. Mačiūnas baigė pirmuoju
Jurgis Mačiūnas, kuris stu- 

dijuoja Nevv Yorko architektū
ros aukštojoje mokykloje, pir
muoju iš viso kurso baigė pir
muosius metus. Šiuo metu su 
savo architektūros darbais jis 
dalyvauja mokyklos parodoje. 
Toje pat mokykloje studijuoja 
ir antras lietuvis — Alg. Bra
žinskas.

Kviečiami į dr. K. Griniaus 
minėjimą

New Yorker viešbutyje bir
želio 9 d. ruošiamajame buv. 
Lietuvos prezidento dr. K. Gri
niaus sukakties minėjiman lau
kiama gausios publikos. Minė
jimas prasideda 7 vai.

PARDUOTAS EMPIRE 
STATĖ BUILDING

Aukščiausią pasauly namą, 
102 aukštų (1449 pėdų) Nevv 
Yorko Empire Statė Building 
iš buvusių savininkų nupirko 
Detroito milijonierių sindika
tas už 50,000,000 dol.

Paskutinis iš savininkų John 
J. Raskob, finansininkas ir bu
vęs Demokratų Tautinio Ko
miteto iždininkas, mirė 1950 
metais spalio 15 d. sulaukęs 
71 metų amžiaus.

Iš gautų pinigų pirmiausiai 
bus apmokėtos buvusių pas
kutinių valdytojų palikimo 
taksos — skolos, o likusieji pi
nigai bus pervesti Katalikų 
Caritas reikalams.

Nauja lietuviška šeima
Gegužės 20 d. Šv. Sakramen

to bažnyčioje, 200 Euclid Avė. 
Brooklyne, susituokė Vitas 
Paul Valonis su Fr. Aurora 
Bakaityte. Abu susipratę lietu
viai. Vitas P. Valonis yra II pa
saulinio karo veteranas. Ves
tuvių pokylis įvyko Richters 
Pine Wood Hali, Atlantic Avė., 
Brooklyne, N. Y. Pokylyje da- 
dalyvavo gausus būrys svečių. 
Vyriausias pabrolis buvo Jack 
O’Danell, pamergė Anna De- 
nick. Antroji pabrolių pora bu
vo Edvvard Sneichkus ir June 
Karpie. P. Kyrius

Bronius Bieliukas,
buvęs VLIKo narys, iš Vokie
tijos atvyko į Nevv Yorką ir 
laikinai sustojo Brooklyne pas 
Novickius.

“Šviesos” jaunimo sambūris 
pereitą sekmadienį suruošė iš
kilą automobiliais į Bermon- 
tain kalnus. Dr. P. Dagys skai
tė paskaitą apie Mindaugo 
krišto įtaką į Lietuvos istorijos 
vystymąsi.

“Amerikos Balsas” apie 
dr. K. Grinių

Birželio mėn. 4 d., buv. Lie
tuvos prezidento dr. K. Gri
niaus mirties metinių sukak
ties proga, “Amerikos Balsas” 
transliavo trumpą paskaitą, 
pabrėždamas dr. K. Griniaus 
kaip politiko ir visuomeninin
ko nuopelnus.

Taip atrodo darbininkui parduotas dangorėžis Empire Statė 
Building nuo pastogės antrojo milžino Chrysler Building.

Kai savaitgalis išsikelia pajūrin
Koncertas gamtoje

Karštėjančios dienos baigia 
uždaryti koncertų salių duris, 
kurias pakankamai privarstė- 
me per žiemos ir pavasario se
zoną. Paskutiniųjų mėnesių 
savaitgaliai buvo itin brandūs 
savo kultūriniais parengimais, 
kad net nežinodavom kartais 
kurin patraukti. Tuo pačiu lai
ku jų būdavo keliose vietose.

Pereitas savaitgalis salėse 
buvo nutilęs, lyg prieš audrą, 
kurią neša vasaros parengimai 
po atviru dangumi. Ir tai buvo 
tarytum atidarymas vasaros 
pramogų, nusikviečiant publi
ką toli už miesto, į šviežiu žalu
mu apsipylusius laukus. Gam
tos pasiilgimas dar niekada ne
buvo sutraukęs tiek svečių į 
Pranės Lapienės Stony Broo- 
ko vasarvietę ir niekad tiek

DĖMESIO!

Atsišaukimas į mokinių tėvus 
Bostone

Lietuvių Kultūros Rėmėjų 
Valdyba ir naujai išrinktoji 
Tėvų Komisija renka žinias, 
kiek vaikų Bostone lankytų 
lietuvių kalbos ir Lietuvos Is- 
toriojs pamokas So. Bostono 
liet, parap. seselių mokykloje. 
Numatoma, kad ateinančiais 
mokslo metais tokios pamokos 
bus kas dieną po vieną valandą 
tiems vaikams, kurių tėvai to 
pageidautų. Būtų lengviau tas 
pamokas suorganizuoti, iš ank
sto žinant mokinių skaičių 
ir tėvų nusistatymą paremti 
materiališkai specialaus mo

ją tėvai, padedant Lietuvių 
Kultūros Rėmėjų organizacijai, 
apsiima apmokėti. Tačiau mo
kyklos vadovybės ir klebono 
nuomone, būtų geriau visą mo
kymą palikti seselėms, kaip lig 
šiol. Esą ir kitokių finansinių 
kliūčių.

Malonu pabrėžti, kad kleb. 
kun. Pr. Virmauskis nuošir
džiai rūpinasi ir stengiasi rasti 
tinkamą sprendimą šiam klau
simui išspręsti. Visam reikalui 
nuodugniai ištirti ir pagaliau 
lietuvių parapijos mokykloje 
laimėti nors po vieną pamoką 
kasdien kiekvienoje klasėje li
tuanistikos dalykams išrinkta 
penkių tėvų komisija, • kurios 
pirmininku - delegatu išrinktas 
misijos narių vaikai lanko lie
tuvių parapijos mokyklą ir šeš
tadieninę Lituanistikos Mo
kyklą.

PROFESORIŲ JUOZĄ 
ŽILEVIČIŲ

mirus jo brangiai žmonai 
Viktorijai, nuoširdžiai už
jaučia

Dikai ir Jankūnai

• Wentforto pereinamos 
stovyklos lietuviai, Ambergo ir 
Luttensė TBC sanatorijų ligo- 
nys atsiuntė BALFui padėką 
už jiems suteiktą paramą mai
stu. Sušelptieji dėkoja visiems 
Amerikos lietuviams už jiems 
suteiktą pagalbą sunkiose jų 
gyvenimo sąlygose.

DĖMESIO!

“Gabijos” įsteigtas
Knygos Bičiulių Klubas susi

laukia naujų narių. įstojo jau 
keli šimtai. įmokėję penkių 
dol. metinį mokestį, klubo na
riai gauna naujausių grožinės 
literatūros knygų daugiau kaip 
už aštuonis dol. Pirmoji knyga 
— J. Krumino apysaka “Nak
tis viršum širdies” — jau siun
tinėjama. Spaudoje yra Jurgio 
Savickio rinktinės novelės 
“Raudoni batukai.” Mokestis 
siunčiamas adresu: Gabija, 340 
Union Avė., Brooklyn 11, N. 
Y.

Siuvėjų dėmesiui
ACW of A Unijos Lietuvių 

Siuvėjų 54 Localo Vykdomo
sios Tarybos nutarimu delega
to ir sekretoriaus pareigoms 
rinkimų diena paskirta š. m. 
birželio 20 d. (trečiadienį). 
Balsavimas bus 
ną. Balsavimas 
Patalpose 11-27 
Brooklyn 6. N. 
salė bus atdara
pietų iki 9 vai. vakaro. Balsuo
ti galės tik tie. kurie turės su 
savim sočiai security ir unijos 
kortelę ne vėlesnę, kaip kovo 
(March) mėnesio.

Delegato pareigoms 
rinkti du kandidatai: 
tautas Ubarevičius ir
nas Vaitukaitis - White.

Sekretoriaus pareigoms: 1. 
Teodoras Yagella ir 2. Kazys e 
Vasiliauskas.

Balsavimo komisiją sudaro: 
1. Paulauskas Vincas. 2. Žu
kauskas Vitalis. 3. Bikulčius 
Jonas, 4. Kairys Juozas, 5. 
Hermanas Jonas, 6. Petkuvie- 
nė Sofija, 7. Glaveckas Juozas, 
8. Lukoševičius V., 9. Žukas
Robertas.

Balsavimo komisijos nariai 
prašomi atvykti balsavimo die
ną ne vėliau, kaip 3,30 vai. po 
pietų j Unijos patalpas.

Teodoras Yagella, 
54 Localo Sekretorius

tik vieną die- 
įvyks Unijos 
Arion Place, 
Y. Balsavimo 
nuo 4 vai. po

NFW YORKO LIETUVIŲ TREMTINIŲ DRAUGIJA

Šių metų BIRŽELIO 10 I).. 3 vai. p.p. yra iš-
1.
2.

Vy- 
Pra-

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

RENGIA ŠIAIS METAIS PIRMĄJĄ

Gegužinę-Pik nik ą
Čia bus geriausia proga visiems susitikti.

VISI Į GEGUŽINĘ — PIKNIKĄ BIRŽELIO 10 DIENĄ

PROGRAMOJE: gera muzika, linksma nuotaika, {vairūs šposai ir kt. Įėjimas tik $1.00.

automobilių nestovėjo aplin
kui.

Čia matei ir Lietuvos konsu
lato tarnautojus ir “Amerikos 
Balso”, “Laisvosios Europos”, 
lietuviškų redakcijų, lietuvių 
rašytojų ir menininkų, ir inži
nierių, ir ko tik norėjai, bai
giant lietuviškų kultūrinių pra
mogų lankytojais, kuriuos liki
mas suvarė į fabrikus, padarė 
juos paprastais darbininkais, 
bet nepadarė jų dolerių mylė
tojais.

Po skaniai parengtų priėmi
mo vaišių, po trumpo dustelė- 
jimo, šeimininkai siūbtelėjo 
dvasinio peno. Dainininkė 
Florencija Korsakaitė, kuri, 
čia atvykusi visai vasarai va
dovavo koncertui ir pati kartu 
su kitais menininkais dalyvavo 
vakaro programoje. Akompa
nuojant Nelei Lapytei, ji pa
dainuoja lietuviškų dainų ir o- 
peros arijų. Akompanuojant 
Vyt. Bacevičiui, solo griežia 
čelistas šimek.

Vėliau prie koncerto priside
da. vedėjos kviečiami, ir kiti 
čia atvykę, bet anksčiau daly
vauti nebuvę kviesti meninin
kai: Barbora Darlys, Marijona 
Kižytė, Rožė Mainelytė, Alek
sas Mrozinskas. Bernardas 
Brazdžionis ir Nelė Mazailaitė 
skaito savo kūrybos. Visiems 
karštai ploja keli šimtai delnų. 
Didelių ovacijų sukeliama Ne
lei Lapytei, kuri, pasirodo, šią 
dieną mini ir savo kolegijos 
studijų užbaigimą. Jai B. Braz
džionis įteikia eiliuotą adresą 
su knyga.

Kai vėliau, koncertui pasi
baigus, vieni džiaugėsi vakaro 
vėsuma, o kiti kūrė savo auto
mobilių motorus kelionei na
mo ,treti linksmai sukosi ne 
Brooklyno dulkėse, bet jaukio
je salėje. Atrodė, kolektyviai 
buvome atsikėlę į pajūrį, ku
riame netrukus užvirs atostogų 
dienos. —sn—

NAUJOS KNYGOS
Lietuvių Spaudos Centras 

Amerikoje gavo šiuos naujus 
leidinius: John Steinbecko ro
manas “Tarp pelių ir vyrų”, 
kaina $1.25: J. Krumino apy
saka “Naktis viršum širdies”, 
$1.50; V. Pietario “Lapės pa
saka”, $1.10: H. Daugirdienės 
“Taupioji virėja'”, $2.00; kan. 
Dr. P. Aleksos “Marijos Žodis 
Fatimoje”, $1.00; Bražviliaus 
feljetonai “Normuotos šypse
nos”, 50c.; Č. Sasnausko “Lie
tuviška muzika”, $3.50; "Lie
tuvių kalbos vadovas”, $4.50; 
B. Gražulio apysaka “Išdavi
mas”, 25c., A. Maceinos “Jobo 
drama”, $2.00; Landsbergio, 
Mekų ir Lėto “Proza” novelės, 
$1.25; Mark Twain “Princas ir 
elgeta”, $1.20. Knygos užsako- . 
mos šiuo adresu: “Gabija”, 340 | 
Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. ?

kytojo išlaikymą. Tuo tikslu 
daug kam buvo išsiuntinėti 
klausimų lapai ir dalis atsaky
mų gauta. Apie 40 tėvų pareiš
kė norą ir pasižadėjo mokėti 
kas savaitę nuo 25 centų iki 
vieno dolerio.

Prašome visus, gavusius to
kį klausimų lapą ir jo negavu
sius, parašyti savo nusistatymą 
šiuo adresu: Liet. Kultūros 
Rėmėjų Valdyba c/o Mr. A. 
Ivaška, 326 W. Broadvvay, So. 
Boston. Pasižadėjimai paremti 
finansiškai gaunami ir pagei
daujami iš kiekvieno lietuvio, 
kuriam rūpi lietuviška mokyk
la ir tuo patim lietuvių tautos 
ateitis.

Liet Kultūros Rėmėjai 
ir Tėvų Komisija 

tėvų komisijaIšrinkta
mokyklos reikalams

Gegužės 19 d. įvyko jungti
nis lietuvių mokinių tėvų, Kul
tūros Rėmėjų ir Lituanistikos 
Mokyklos mokytojų susirinki
mas. Dalyvavo So. Bostono 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. Pr. Virmaus’kis ir jo pa-V . ■« < .
dėjėjas kun. Abracinskas. Bu
vo diskutuojama, kokiu būdu 
suteikti lietuvių vaikams pro
gą mokytis lietuvių kalbos pa
rapijinėje seselių vedamoje mo
kykloje. Tėvai pageidauja, kad 
mokyklon būtų priimtas spe
cialistas mokytojas ar moky
toja lietuvių kalbai ir Lietuvos 
istorijai mokyti, o taip pat no
ri, kad vaikai būtų mokomi ti
kybos lietuviškai. Tą mokyto-

• Neseniai Lithuanian Ame
rican United Citizens Club of 
Massashusetts, So. Boston Lie
tuvių klube buvo metinis suva
žiavimas, kuriame dalyvavo at
stovai iš Dorchester, Brighton, 
Cambrideg, Lovvell ir kitur. Iš
diskutuota eilė organizaciją lie
čiančių reikalų ir išrinkta nau
ja valdyba^

Cambridge, Mass.
Tragiškų birželio dienų minė

jimas ruošiamas birželio 16 d., 
7 v.v. Lietuvių Kat. Klube, 163 
Harvard St. Čia bus prisiminta 
11 metų laisvės netekimo ir 10 
metų lietuvių tautos masinio 
naikinimo liūdnoji sukaktis.

Visus lietuvius, kurie sielojasi 
lietuvių tautos kančiomis ir ku
riems rūpi mūsų tautos laisvės 
kova, kviečiame dalyvauti.

Tremtinių Ratelio Valdyba

PADĖKA ••
Reiškiame didžiausią padėką 

brangiems tėveliams Dulkiams 
už suruoštą vestuvinį pokylį. 
Taip pat dėkojame Angelų Ka
ralienės parapijos klebonui 
kun. J. Aleksiūnui už suteiktą 
mums palaiminimą. Reiškiame 
tuo pačiu brangiam tėveliui ir 
jo vadovaujamam chorui ir 
solistei p. A. Kizienei už gra
žų giedojimą. Taip pat tenka 
nuoširdi padėka šeimininkėms: 
Panetauskienei, Adomaitienei, 
Butkienei, Smetonienei, Šar- 
kaunskienei, Miklasevičienei ir 
visoms-siems padavėjoms-jams 
vestuvių pokylyje.

Onutė ir Klemensas 
Bagdonavičiai

I

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO NEW YORKE PAIEŠKOMI 

ASMENYS:
Achenbakaitė - Johnson, Ber- 

tha,
Boguševičiūtė (Boguszevvicz)- 

Mackevičienė, Janina, gyvenusi 
Kaune.

Briaunys, Vilimas ir Umbra- 
zas, iš Kūrenu km., Ukmergės 
ap.

Budrys, keturi broliai, jų tar
pe Juozas ir Motiejus, iš Jurgai
čių km., Gruzdžių vi., Šiaulių 
ap.

Chovicz - Jacevičiūtė. Stasė.
Daukšytė, Ona, iš Surgučio 

km., Marijampolės ap., Sasna
vos par.

Jazdauskaitė, Kazimiera, iš 
Vaiguvos vi., Šiaulių ap.

Jetcka, Kazimieras ir Petras, 
iš Šimonių vi., Panevėžio ap., ir 
Petro žmona Barbora bei sū
nus.

Karklytė, Magdutė^ iš Kazlų 
Rūdos, Marijampolės ap.

Lavinskaitė, Ona. iš Pustapė- 
džių km., Vilkaviškio vi.

Pocius, Juozapas ir Jurgis, iš 
Vaiguvos vi., Šiaulių ap.

Pronauskas, Pranas ir Teodo
ras ,iš Uogiškių km., Viekšnių 
vi., gyvenę Daubiškių dvare.

Rodomskis, Juozas, iš Kybar
tų m., Vilkaviškio ap.

Savaniauskas, Stasys.
Siaurutis, Matijošius, iš Patu- 

niškių km., Alvito vi., Vilkaviš
kio ap.

BERSAITTS, Frydas ir jo 
brolis, iš Kauno-Aleksoto

ABERSAITYTĖS (Abersai- 
tis), Adlynė. Berta, Marija, Mi
lė ir Morta, iš Ulijanos k.
Ieškomieji arba apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti i:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

BALTIJOS TAUTŲ DIENA
Baisusis Birželis

-uošiama birželio 16 d. 7 vai. 30 min. vak.
HALL (57 St. ir 7th Avė., New York, N. Y.) 
pškiems birželio trėmimams.

CARNEGIE
paminėti tra-

PROGRAMOJE:
Polyna Stoska, Amerikos lietuvių dainininkė, 

operos solistė,
Carmen Berendsen, estų smuikininkas, 
Ingus Namns, latvių violinčelistas. 
Apreiškimo lietuvių parapijos choras, vad. muz. P. Sako.

Žymūs amerikiečių kalbėtojai

Metropolitan

Bilietai: $2,40, $1.80 ir $1.20.

Jungtinių Lietuvžų-Latvių-Estų 
Draugijų Taryba New Yorke
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