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Siūlo nutraukti santykius
Washingtonas. — Gen. Mac

Arthuro atleidimą tirianti se
nato komisija per pastarąsias 
tris dienas klausinėjo praėju
sio karo metu buvusį JAV pa
jėgų Kinijoj vadą, vėliau armi
jos štabo viršininko pavaduoto
ją ir pastaruoju metu 6-šios 
armijos vadą gen. VVedemeyer.

Dėl gen. MacArthuro atlei
dimo VVedemeyer pareiškė, 
kad prezidentas turėjo teisę jį 
atleisti, bet atleidimo formą 
laiko nevykusia.

Generolas, kuris dar 1947 
m. savo pranešime išpranašavo 
Korėjos karo pavojų, pareiškė, 
nuomonę, jog svarbiausia prie
žastis, kodėl galėjo prasidėti 
Korėjoj karas, esanti ta, kad 
amerikiečiai neužėmė Man- 
džiurijos ir ten neįvedė pati
kėtinių valdymo. Tuo būdu ji 
pateko Sovietų įtakon ir virto 
jų satelitu. Su ja Sovietams į 
rankas pateko ir milijono ja
ponų kareivių ginklai, kuriais 
kinų komunistai Ciang-Kai-Še- 
)a» ■*ėiiau* išstūmė į Fonęozą.

Pritaria MacArthurui

Savo pareiškimuose VVede
meyer pritarė gen. MacArthu
ro siūlytai taktikai ir ėjo dar 
žymiai toliau. Kaip ir MacAr- 
thuras jis siūlo bombarduoti 
Mandžiurijoj komunistų bazes 
ir pradėti smarkią Kinijos ū- 
kinę ir jūrų blokadą. Jūrų blo
kados jis siūlo imtis net JAV 
pačioms vienoms, jei kiti Jung
tinių Tautų nariai neprisidėtų, 
ir ją taikyti net ir Sovietų val
domiems Daireno bei Port Ar- 
thuro uostams, neatsižvelgiant, 
jei tai sudarytų net naujo pa
saulinio karo pavojų.

“Policijos akcijos” su žemy
no kariuomene Korėjoj pradė

DE VALERA — AIRIJOS MI- 
NISTERIS PIRMININKAS

Dublinas. — Nevv Yorke gi
męs E. de Valera, 1932-1948 
m. vadovavęs Airijos vyriau
sybei, vėl išrinktas Airijos mi
nisteriu pirmininku. Rinkimuo
se jo partijai laimėjus 69 vie
tas ir sudarius su penkiais ne
priklausomais atstovais koali
ciją. ji įgijo parlamente dau
gumą ir perėmė iš Costello 
krašto vadovavimą.
buu- aH a 

jimą VVedemeyer laiko klaida. 
Pavojaus židinių aplink Sovie
tas yra daug, ir kiekvienu me
tu panašius konfliktus jie gali 
sukelti įvairiose vietose. Jei 
JAV visais tokiais atvejais pra
dės “policinę akciją”, tik išeik-

Gen. Albert C. VVedemeyer

vos savo pajėgas. Korėją jis 
laiko “bedugne praraja”. Dėl 
to siūlo iš ten JAV žemyno pa
jėgas atšaukti, o pradėti Kini
jos puolimą iš oro ir jūros. Tuo 
pačiu metu VVedemeyer siūlo

STIPRĖJA PABALTIJO BALSAS
PER “V. OF

Šie metai yra ypatingai gau
sūs laimėjimais lietuviams, lat
viams ir estams. Kaip jau ži
noma, nuo birželio 3 d. lietu
vių programa “Voice of Ame- 
rica” padvigubinta ir įvestos 
transliacijos estų ir latvių kal
bomis.

Ryšium su tuo įvykiu iš Va
šingtono buvo atvykę Lietu
vos įgaliotas Ministras, p. P. 
Žadeikis, ir Latvių Pasiuntiny
bės Valdytojas, Ministras Feld- 
manis. Prie jų prisidėjo gyve
nantis New Yorke Estijos Pa
siuntinybės Valdytojas, J. 
Kaiv. Statė Department’as de
legavo p. Johnson. Visi jie sek
madienį susirinko “Voice of 
America” įstaigos Viršininko, 
p. Kohler. kabinete. Poną P. 
Žadeikį lydėjo Lietuvos Gene
ralinis Konsulas p. J. Budrys. 
Po Valstybės Vice-Ministro, p. 
Edvv. W. Barrett žodžio kiek-
vienas Baltijos ministrų kalbė
jo savo programoje. Progra
mai pasibaigus, visi trys mi
nistrai pakvietė “Voice of A- 
merica” vadovus ir kiekvienos 
trijų sekcijų atsakingus parei
gūnus į Plaza Hotel priešpie
čiams. Iš lietuvių pusės sve
čiais buvo: Gen. Konsulas J. 
Budrys, p.p. J. Laučka, K. Gri
nius. P. Labanauskas ir dr. V. 
Dambrava. Ponas J. Boley ne
galėjo dalyvauti dėl turimų ki
tų pareigų. Priešpiečių metu 
min. P. Žadeikis, kaip Baltijos 

nutraukti su Sovietais diplo
matinius santykius, įvykdyti 
pilną mobilizaciją ir stoti prieš 
tikrąjį priešą, nes tikrieji karo 
sukėlėjai yra ne korėjiečiai, 
bet Kremlius. Turinti būti nu
brėžta aiški linija ir Sovie
tams pasakyta, jog jie gali eiti 
ligi čia ir netoliau. Kartu ge
nerolas siūlo išlaikyti sritis, 
kurios yra arti priešo gyvybi
nių centrų, ir juose įsitvirtinti 
galingiems oro puolimams.

Pačią Korėją VVedemeyer 
kariniu atžvilgiu laiko esant 
nereikšmingą ir mano, kad 
JAV geriau padarytų, prisiim- 
damos įsipareigojimus tose sri
tyse, kurios joms turi žymiai 
didesnės reikšmės.

VVedemeyer taip pat siūlo 
remti čiang-Kai-šeką ir pa
reiškė, jog dėl jo buvusios ne
sėkmės daug kalta yra JAV 
pareigūnų perdėta kritika. 
Taip pat jis paneigė Achesono 
tvirtinimą, jog Ciangas dėl 
municijos stokos nė vieno mū
šio nepralaimėjo. VVedemeyer. 
nurodė, jog municijos stoka 
kinų nacionalistams buvo vie
na svarbiausių problemų. Kar
tu buvę pataikaujama kinų ko
munistams. Paties VVedemeye- 
rio paskyrimas ambasadorium 
į Kiniją buvo atšauktas todėl, 
kad tam pasipriešino kinų 
komunistai.

AMERICA”

valstybių seniūnas, pakėlė tos
tą už JAV Prezidentą. Visi trys 
ministrai pasakė trumpas kal
bas ir jiems atsakė Statė De
partamento ir “Voice of Ame
rica” viršininkai. Priešpiečiai 
praėjo nepaprastai jaukioje at
mosferoje. Jautėsi pilna har
monija ir draugiškumas tarp 
Amerikos bei trijų tautų aukš
tų pareigūnų ir visų trijų val
stybių.

Dieną prieš tai, “Voice of 
America” vardu, šiaurės Euro
pos grupės viršininkas, dr. Ro- 
bert Bauer, savo privačioje re
zidencijoje Baltijos minis
trams suruošė priėmimą, da
lyvaujant Statė Departmento 
ir “Voice of America” vado
vams. Daktarą Robertą Bau- 
erį ir jo malonią žmoną lietu
viai jau suspėjo pažinti ir pa
milti.

BUVĘS BALFo ĮGALIOTINIS 
EI ROPOJĘ GRĮŽTA

Buvęs BALFo generalinis į- 
galiotinis Europoje J. Valaitis 
po automobilio avarijos jau y- 
ra pasveikęs ir iš Vokietijos 
jau yra išvažiavęs. Prieš apleis
damas Europą, jis lankosi Ita
lijoj ir Prancūzijoj, norėdamas 
arčiau susipažinti su tų kraštų 
kultūriniais turtais ir gamtos 
grožiu. J. Valaitis ketina iš
plaukti į Ameriką apie birželio 
mėn. vidurį.

PABALTIJO TAUTOS GREIT BUS 
IŠLAISVINTOS 
sako gub. Dewev c* w

Albany, N. Y. — Gubernatorius Devvey išleido proklamaci
ją, birželio 16 d. paskelbdamas BALTIJOS KRAŠTU LAISVES 
DIENA. Ta proga gubernatorius pareiškė viltį, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija iš Sovietų priespaudos bus greit išvaduotos. 
“Lietuvių, estų ir latvių tautos šimtmečius yra didvyriškai kovo- 
jusos prieš įsiveržėlius ir prispaudėjus. Už laisvę bei demokratiją 
jos yra sudėjusius dideles aukas ir jų kovos dvasia yra nepalauž
ta”, — pažymėjo gub. Devvey.

Korėjos fronte
Tokio. — Nepajėgę išlaikyti 

savo “geležinio trikampio”, 
komunistai pradėjo didžiojoj 
fronto daly beveik 1m? pasiprie
šinimo trauktis. Jungt. Tautų 
šarvuočių ir pėstininkų kolo
nos žygiuoja svarbiausio ko
munistų atramos punkto Pvon- 
gyang kryptimi sutikdamos 
tik menką pasipriešinimą. Dėl 
pusiasalio šioj vietoj susiaurė
jimo dar prieš savaitę buvęs 
125 mylių frontas yra sutrum
pėjęs ligi 75 mylių ir čia esan- 

lygumu, yra labai, pato
gios šarvuočių operacijoms. 
Paskutinėm dienom lietus kliu
dė oro pajėgoms veikti, net 
paskutiniuoju metu jos vėl ga
na stipriai įsijungė į kautynes 
naikindamos priešo atramos 
bazes ir puldamos besitrau
kiančias jo kolonas.

Naujos komunistu ofensyvos 
nelaukiama

Gen. Van Fleet pareiškė, jog 
priešui reikėtų labai žymių 
pastiprinimų, kad jis galėtų 
vėl pradėti ofensyvą. Jis turė
tų sutelkti bent tokią armiją, 
kaip pradedamas ofenzyvą ba
landžio 22 d. Bet nesą duome
nų, kad jis tokias pajėgas turė
tų.

RHEE PERSPĖJA NUO 
KLAIDINGOS TAIKOS

Pietų Korėjos prezidentas 
S. Rhee. ryšium su kalbomis, 
kad gali būti sustota prie 38 

Rusų repatriacinė komisija Salzberge, Austrijoje, atsisakė 
paklusti amerikiečių įsakymui ir išsikraustyti. Trys bolševi
kai buvo susodinti į mašiną ir išstumti iš JAV zonos.

paralelės ir susitarta su komu
nistais, pareiškė, kad būtų 
klaida, jei liktų nesujungta vi
sa Korėja, šis Korėjos suskal
dymas būtų naujų konfliktų 
šaltinis ir visos ligšiolinės ko
vos pasidarytų beprasmės. Ko
munistai turį būti išstumti ir 
įkurta vieninga demokratinė 
Korėjos valstybė.

INDIJA KAŠMIRO KLAUSI
MU NENl SILEISIANTI 
New Delhi. — Indijos 

min. pirm. Nehru pareiškė, 
kad Kašmlro klausimu jis nesi- 
leisiąs į jokias “nesąmones.” 
Pakistanas skleidžiąs neteisin
gas žinias, o jį remią dar ang
lai ir amerikiečiai. Jei klausi
mas būtų atiduotas ir Jungti
nėms tautoms spręsti, anot 
Nehru, tai nereiškia, jog Indi
ja joms leisianti nuspręsti, kas 
darytina su Indijos dalimi.

PAKORĖ JAPONŲ KARO 
NUSIKALTĖLIUS

Sydney.— Manus saloj buvo 
pakarti už karo belaisvių ma
sinį žudymą Australijos teismo 
nuteisti penki japonų karo 
nusikaltėliai.

ANGLŲ KARALIUS 
SVEIKSTA

Londonas. — Dvaro gydy
tojai paskelbė komunikatą, 
kad karalius Jurgis VI po bu
vusio plaučių uždegimo stiprė
ja .bet jam reikėsią ilgo poil
sio.

Gen. George C. Marshall, krašto gynybos sekretorius, infor
muoja prezidentą Trumaną apie savo atliktą kelionę j Korėją.

BERLYNU GRESIA NAUJA BLOKADA
Berlynas. — Sovietų admi

nistracija Rytų Vokietijoj išlei
do potvarkį, kad iš Berlyno va
karinių sektorių vežant į Vak. 
Vokietiją prekes, turi būti pri
dėti dokumentai, iš kur veža
miems gaminiams gautos ža-

PRANCWSAR MUKALAU  J A
K JAPONŲ REPARACIJŲ
Paryžius. — Prancūzų vy

riausybė JAV pranešė, kad, su
darant taikos sutartį, Prancū
zija reikalauja iš Japonijos 
2.00.000.000 reparacijų.
Kaip pranešama, neseniai įvy
kusiuose tarp F. Dulles ir pran
cūzų atstovų pasitarimuose 
šiam reikalavimui Dulles nesi
priešinęs, nors prancūzai ir 
nelaukę, kad jų reikalavimas 
bus lengvai priimtas, kadangi 
JAV nori, kad Japonija nebū
tų labai apsunkinta. Prancū
zai savo reikalavimus remia 
japonų dar negrąžintomis tri
mis paskolomis ir okupacijos 
metu Indokinijoj japonų pa
darytais nuostoliais. 
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• Jungtinio štabo viršininkas gen. Bradley iš savo dešimties 

dienų kelionės po Europą jau grįžo į VVashingtoną.
• Šveicarijoj gyvenantis Belgijos karalius Leopoldas III vy

riausybei oficialiai pranešė, jog jis numato liepos 16 d. galutinai 
atsisakyti sosto.

• Paryžiuje posėdžiaujančių užs. reik, viceministerių 68 po
sėdis, trukęs pusketvirtos valandos, vėl pasibaigė be pasekmių. 
Jokiu klausimu susitarti nepavyko.

• Valstybės Departamentas pareiškė, jog Sovietų pasiūlymą 
sušaukti taikos sutarties su Japonija klausimu konferenciją lai
ko propagandiniu manevru ir jį atmes.

• Senatas priėmė pasiūlymą, kad Indijai būtų suteikta ko
vai su gresiančiu badu 190 milijonų dolerių paskola. Už tuos 
pinigus bus JAV nupirkta 2.000.000 tonų kviečių ir kitų maisto 
produktų.

• Iš Londono informuotų sluogsnių pareiškiama, kad anglų 
ir amerikiečių atstovai susitarė dėl taikos sutarties su Japonija 
projekto. Jį dar turės patvirtinti anglų ministeriu kabinetas, 
kabinetas.

• Izraeliui leista Svrijos pasieny atnaujinti pelkių sausinimo 
darbus, bet jie negali liesti arabams priklausančių žemių.

• Valst. Departamento sekretorius Achesonas pareiškė, jog 
JAV pasiūlyto] VVashingtone sušaukti keturių didžiųjų valstybių 
užs. reik, ministeriu konferencijoj galėtų būti diskutuojamas ir 
Atlanto pakto klausimas.

• Irano vyriausybės atstovai formaliai perėmė anglų naftos 
bendrovės įmones, bet kaip toliau jos bus tvarkomos, manoma, 
bus nustatyta turinčiose prasidėti tarp iraniečių ir anglų dery
bose.

liavos. Kitaip jie neleidžia tų 
gaminių pervežti per sieną. A- 
merikiečių atstovai nurodo, 
kad šiuo būdu gali būti visai 
nutrauktas iš Berlyno prekių 
transportas į Vak. Vokietiją ir 
sugriauti miesto ekonominį gy
venimą. kuriam organizuoti ir 
atgaivinti iš Marshallio plano 
lėšų buvo išleista 125 milijonai 
dolerių. JAV. Anglija ir Pran
cūzija tuo reikalu įteikė So
vietams notas, reikalaudamos 
tą neteisėtą potvarkį tuojau 
atšaukti. Eksportininkams pra
nešta, kad Sovietams jų reika
laujamų žinių neteiktų.

NACIŲ DVASIA DAR 
NEIŠNYKO

Hoheneggeis. — Birželio 7 
d. pakartą esesininkų generolą 
Ohlendorf atvežus čia palaido
ti, į jo laidotuves susirinko a- 
pie 1.000 asmenų. Ohlendorf 
bylos metu prisipažino su savo 
pagalbininkais išžudęs 90.000 
žmonių.
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Dr. Kazys Sruoga -Veržįkas

TAUTŲ PAVERGIMO PASLAPTYS 
AIŠKĖJA

• Jaltoje šnipas—Londoac taip pat
• Nacius pakorė, o raudonuosius šnipus?
• Ar dar atitaisoma?

Cicero, Dlinois. — Daug kas iki šio laiko negali suprasti, 
kaip taip atsitiko, kad praėjusio karo lamėjimais beveik išskir
tinai pasinaudojo Sovietai. Dar blogau: bolševikams buvo ati
duotos laisvosios pasaulio tautos, kurios labiausiai priešinosi 
tiek bolševizmui, tiek nacizmui. Ir dar blogiau: Sovietai taip eko
nomiškai ir kariškai sustiprinti ir pasodinti j tokias pozicijas, 
kad jie jau šiandien sugeba lieti amerikiečių kraują raudonųjų 
kiniečių rankomis.

Tuo reikalu jau labai daug buvo rašyta ir kalbėta. Bet ke
letas naujesnių įvykių tą klausimą labai paryškina. Jaltos kon
ferencijoje dalyvavo aukštas Amerikos valdininkas — Hiss. Jis 
buvo labai įtakingas ten patarėjas. Dabar jis nuteistas ir sėdi 
kalėjime. Už kąGi už tai, kad su priesaika užsigynė, jog jis 
buvo komunistas. Kieno gi naudai tas ponas Jaltoje galėjo dar
buotis? Atsakymas'aiškus.

Sovietai turi atominę bombą. Jie sakosi dabar nieko nebe- 
biją. Gi Londone buvo toksai iš Vokietijos pabėgęs ponas Fuchs. 
Jis buvo labai gabus atominės bombos specialistas. Jam buvo pa
tikėtos pačios didžiausios paslaptys. Bet to per maža. Juk ne 
Anglija, bet Amerika pirmauja atominiuose išradimuose. Fuch- 
sas atsiunčiamas Amerikon. Jam vėl patikimos pačios didžiau- 
sos paslaptys, kurias tik keletas žymiausių mokslininkų težino
jo. Tas visas paslaptis Fuchsas išduoda Sovietams. Dabar jis 
nuteistas ir sėdi Anglijos kalėjime. Tai va, kaip sovietiški moks
linčiai “išrado” atominę bombą.

Vienas iš žymiausių Anglijos atominių reikalų specialistų 
Bruno Pontecorvo (Italijos žydas) staigiai atsidūrė už geležinės 
uždangos. Ne tuščias. Didelius bagažus turėjo su savim. Dabar, 
va tik neseniai, du aukšti Anglijos užsienių reik, ministerijos 
valdininkai “dingo”. Abu jie tvarkė tuos rekalus, kurie liečia 
Anglijos ir Amerikos santykius bei Azijos reikalus. Slapčiausieji 
reikalai ėjo per jų rankas. Kur tie valdininkai dabar? Gal greit 
paaiškės. Tuo tarpu 15.000 geriausių Europos detektyvų pasta
tyta ant kojų juos gaudyti. Daug kas spėja bene tie du vyrai jau 
bus anapus geležinės uždangos. Bet jeigu jie ten ir nesuspėtų pa
kliūti, tai vis tiek aiškūs yra du dalykai. Aišku, kam jie tarna
vo. Aišku, ką jie laiku informavo.

Daug vokiečių nacių buvo pakarta. Dar neseniai buvo pa
karti 7 paskutinieji naciai. Teismas po ilgų ir objektyvių aiškini
mų rado, kad jie nusipelnė mirties bausmę. Dėl jų žuvo šimtai 
tūkstančių nekaltų žmonių. Bet kas gi bus su raudonaisiais 
šnipais? Dėl jų jau žuvo daugelis tūkstančių nekaltų žmonių. Gi 
žinome, kas darosi už geležinės uždangos. O ar tie aukšto rango 
šnipai neprisidėjo prie Korėjos tragedijos sukūrimo?

Žinoma, šnipų buvo visur ir visada. Ir bus. Bet gi šnipai to
kiose aukštose vietose ir prie tokių istorinių sprendimų—įvykis 
nepaprastas. Jis daug ką pasako apie praeitį. Bet. deja, meta 
sunkų nepasitikėjimo šešėlį ateičiai. Padėtis atitaisoma. Ji bus 
tada atitaisyta, kai su raudonaisiais šnipais bus taip pat elgia
masi, kaip su naciniais piktadariais. Kol kas to dar nėra.

Margaret Truman (kairėje), prezidento duktė, atvykusi į 
Londoną, šnekasi su Anglijos karaliene Elizabeth (dešinėje). 
Užpakalyje stovi JAV ambasadorius Anglijai Walter Gifford 
su žmona.

kad užpuoliko neprivaloma 
remti nei ginklais nei karo me
džiaga, tam pritar ia visos mū
sų krašto demokratinės parti
jos ir, praktiškai imant, kiek
vienas suaugęs pilietis. Solida
rumo trūkumas šiuo atsitiki
mu yra ne kas kita, kaip ne
noras viešu žodžiu pareikšti 
tai, ką principe teisinga laiko
me.”

Bijo, kad neužpultų Marso gyventojai

’TT Raudonasis Sosto Įpėdinis?

Maskvos politbiuro užkuli
siuos paskutiniu laiku su dide
liu nusistebėjimu ir nepasiten
kinimu kalbama apie Stalino 
sūnaus Vosyliaus išrinkimą na
riu į Maskvos komunistų par
tijos komitetą. Iki šiol net ir 
pats Stalinas stengėsi išvengti, 
kad jo 31 metų sūnus Vosy- - 
liūs, pasižymėjęs karo lakūnas, 
aviacijos generolas, nesimaišy- 
tų politikoje. Taip pat ir pats 
Vosylius ir savo jaunystėje ir 
subrendęs nesidomėjo politika 
ir nesižavėjo marksistiniu leni- 
nistiniu mokslu. Niekada nie
kas nematė Vosyliaus tarp 
komsomolcų jaunimo. Politbiu

ro nariai nuošalų jaunojo Sta
lino laikymąsi vertino gana tei
giamai, nes iš jo nesitikėjo 
konkurencijos po Stalino mir
ties. Kai kurie politbiuro na
riai net sąmoningai gadino 
santykius tėvo ir sūnaus. O 
šiomis dienomis viskas virto 
kitaip — jaunasis Stalinas įsi
maišė į politiką. Pasirodo, tai 
tėvo noras vykdomas. Stali
nas nori, kad jo sūnus būtų ne 
tik žvaigždė kariuomenėje, bet 
ir politiniame gyvenime. Jis 
siekia, kad po jo mirties dikta
tūra perimtų Džugašvilių gimi
nė. tai laiku ir pasirūpino su
rasti raudonąjį sosto įpėdinį.

L.
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’ Parduodama siuvykla Nobart’s
j Valymo (day cleaning) sopa egzistuoja daugiau kaip 10 me-
• tų. Geros įeigos. Darbas dviems žmonėms. Žema nuoma
• trendai. Galima kreiptis į siuvyklą kasdien nuo 8 vai. ryto
: iki 7:30 vak. pas savininką ANNA WILLIS. 61-57 Mas-
• peth Avė., kampas 64th St., Maspeth, L. I.

| E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms PramogomsX
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ŠVEDIJA VĖL SUSILAIKĖ
Mūsų bendradarbis Švedijoje

Socialdemokratai aiškinasi
Vyriausybės organas, social

demokratų “Morgan Tidnin- 
gen” randa, kad šį kartą skir
tumas dėl Švedijos pasirinktos 
pozicijos yra daug gilesnis, ne
gu sausio mėnesį: “Tada skir
tumas buvo labiau formos, ne
gu esmės. Kaip dauguma, taip 
mažuma tada aštriai pasmerkė 
Kinijos agresiją. Bet tiek dau
guma, tiek mažuma pasisakė 
esanti ■priešinga visokioms 
sankcijomis.Socialderr.okra-

Maskva. — Prieš metus lai
ko sovietinio “prišakinio moks
lo” atstovai paskelbė vieną sa
vo “atradimą” —kad 1908 m. 
Rylų Sibire nukritęs meteoras 
greičiausiai buvęs Marso gy
ventojų su atominiu motoru 
paleistas į Žemę. Šiai žiniai il
gainiui paplitus tarp Sibiro gy
ventojų, jų tarpe kilo didelė 
baimė, kad kurią dieną gali 
prasidėti Marso gyventojų in
vazija. Tai dabar privertė So
vietų švietimo ministeriją, 
spaudą ir mokslininkus suorga
nizuoti propogandinį aiškini
mą, kad tasai meteoro nukriti
mas buvęs tik gamtinis reiški
nys, prie kurio joki Marso gy
ventojai piršto neprikišę. Bet 
gyventojai, žinodami, jog vy-

kuriose linijose traukiniai 
priversti vėlintis, nes nuo mili
jonų sutrintų vikšrų taip apsli- 
dę yra bėgiai, jog ratai, nebe- 
užkibdami pradeda vietoje 
suktis. Keleiviai turėjo pirmiau 
bėgtus nuvalyti, tik tuomet 
traukiniai galėjo važiuoti to- 
liaus. Michigane nuo sutrintų 
vykšrų taip apsiido keliai, kad 
pasidarė pavojinga važiuoti.

— Berlyne į Vakarų sekto
rius pabėgo Sovietų leitenan
tas Udincevas, kuris pareiškė 
neseniai buvęs Sovietuose ato
stogų ir ten radęs daugiau ne
bepakenčiamas sąlygas.

— JAV bakteriologų drau
gija paskelbė, jog yra vilties, 
kad bus galima pagamintu 
skiepus, nuo-radpsų.' ’

riausybės varoma propaganda _ Bulgarijos komunistinė 
sankcijomis. , Socialdemokra- mažai galiųia pasitikėti, ir ^iuo vvriausybė įsak p Jugoslavijos 
tams —manome, -ir^ alsrtįfcinįįį benori jįfi tikėtu Jie karo attache Sofijoj majorui 
ūkininkų sąJOSpropagandos , Ugrica per 48 vai. išvykti iš 
toliau t^begri|4^-yĮimtam, kad 
pasisak^.^j,^ 
trom perskmte. Lakę (SŲCWss,t. puvimo,, nejsbegiotų is kokho-, Hamburgas pąskyrė muzikosPer viso pasaulio radijo ban

gas nuskambėjo ir spaudos 
skiltyse sumirguliavo žinia, 
kad Švedija ir vėl susilaikė, 
balsuojant rezoliuciją nesiųsti 
ginklų bei kitos karinės me
džiagos užpuolikams — Šiau
rės Korėjai ir Kinijai. Švedija 
vis lieka Švedija. Netikslu bū
tų sakyti, kad Švedija susilaikė, 
o susilaikė socialdemokratai, 
kurie turi progos dabar švedų 
politikai vadovauti. Bet jei 
gatvėj sutiktum kelioliką vi
durkio Svenssonų socialdemo
kratų, ne vienas iš jų pasisaky
tų prieš tokį jo “parteicų” žy
gi-

Opozicija peikia vyriausybės

Dvi didžiosios švedų opozici
nės partijos, dešinieji ir libera
lai (liaudies partija), kurios į 
antruosius parlamento rūmus 
ateinančiais metais mano vie
nu kitu įvarčiu laimėti prieš 
socialdemokratus, buvo prie
šingos socialistinės vyriausybės 
nusistatymui susilaikyti. Jos 
savo specialiu pareiškimu pa
brėžė, kad švedų delegatas 
Lake Success turėjo balsuoji 
už rezoliuciją. Liberalai moty
vavo: “Balsavimas už patiek
tą rezoliuciją dar nereiškia, 
kad Švedija užsiangažuoja į 
sankcijų politiką, o tas nėra 
jau taip sunku paaiškinti ir 
tuo visokių nesusipratimų iš
vengti. Taip pat aišku, kad 
Švedijos balsavimas už šios rū
šies rezoliuciją neprieštarauja 
švedų politikos pagrindinei li
nijai — laikytis nuošaly karo 
ir nesidėti į jokius karinius blo
kus. Pozityvi laikysena Jungti
nių Tautų atžvilgiu — dėl ku
rios buvo vieningai susitarta 
nors ligi praeitų metų pabai
gos — atrodytų turėtų reika
lauti, kad Švedija, kaipo tos 
organizacijos narys, vengtų to
kios laikysenos, kuri silpnintų 
tą organizaciją. Švedijai turė
tų rūpėti, kad tas moralinis 
autoritetas, kuriuo JT naudo
jasi prieš taikos ardytojus, bū
tų kiek galima stipresnis. Pa
laikyti ir stiprinti JT gali būti 
labai reikšminga ir pačios Šve
dijos galimumams išlaikyti tai
ką ir kritiškame momente su
silaukti paramos.”

Dešiniųjų gi partijos lyderis 
Hjalmarssonas deklaravo: “De
šiniųjų atstovas užsienio poli
tikos komitete patarė vyriau
sybei, kad ji duotų Švedijos JT 
atstovui instrukcijų balsuoti 
už JT rezoliuciją, uždraudžiant 
siųsti šiaurės Korėjai ir Kini
jai ginklus, amuniciją ir kitas 
karui svarbias medžiagas. Kad 
Švedija savo balsu paremtų 
tokią rezoliuciją, dar nereiš
kia. kad mes automatiškai bū
tumėm kam nors įpareigoti ir

kad tatai būtų priešinga mū
sų nepriklausomai užsienio po
litikai. Tačiau tuo mes pabrėž- 
tumėm antrąją mūsų užsienio 
politikos dalį — solidarumą 
mėginant JT rėmuose organi
zuoti taiką pasaulyje.”

Spaudos komentarai
Tai oficialūs partijų pareiš

kimai. Neatsiliko ir spauda, ir 
ji nepagailėjo aštrių komenta
rų šiam vyriausybės žygiui.
“Kur gi nuoseklumas toje Un- 

deno politikoje?”, klausia deši
niųjų organas “Svenska Dag- 
bladet”. “Praeitą vasarą jis be 
jokio abejojimo pritarė JT ak
cijai prieš Šiaurės Korėją. Vi
sai Švedijai nepaprastai vie
ningai pritariant, jis motyvavo 
Švedijos pritarimą Achesono 
planui, ką jis paskui patvirtino 
įgalindamas Švedijos JT dele
gatą balsuoti už taip vadinamą 
šešių dienų rezoliuciją prieš 
komunistinę Kiniją kaip užpuo
liką. Taigi, jis turėjo būti lo
giškai susaistytas pritarti ir 
tam veiksmui prieš komunis
tinę Kiniją ir Šiaurės Korėją, 
kada Achesono planas imamas 
pritaikyti... Udenas, atrodo, 
vis dar bijo įsipykti Maskvai. 
Tačiau toks baiminimasis ne
apsimoka. Jis tikrai neveikia į 
Sovietų Sąjungos despotus, o 
yra kitų rizikų ir nenaudos, 
švedų sluogsniuose Amerikoje 
su didėjančiu nerimu žiūrima 
į Undeno politiką ir į Švedijos 
jau nebe pirmą atsisakymą a- 
tidengti kortas Korėjos kon
flikto atžvilgiu.”

Liberalų “Dagens Nyheter” 
taip pat negaili aitraus žodžio: 
“Švedų susilaikymas šiomis 
aplinkybėmis yra ne kas kita, 
kaip tik gestas prieš JT Toli
mųjų Rylų politiką. Kam gi, 
paklaus daugelis. Švedija, kuri 
nei eksportuoja, nei mano eks
portuoti į Kiniją, turėjo susi
laikyti nuo balsavimo, jei ne 
tam. kad ji pabrėžtų savo savo
tišką atsitolinimą nuo bendruo
menės. Tas vyriausybės paikas 
mėginimas įsigerinti Maskvai 
verčia Švediją, vienintelę nuo
šaly rylų bloko stovinčią vals
tybę Europoje, dar kartą kom
promituoti mus vakarų pasau
lio akyse.”

Tų pačių liberalų krikščio
niškojo sparno organas “Sven
ska Morgonbladet” laiko šią 
švedų valstybės demonstraciją 
labai apgailėtiną: “Jeigu tas 
vakarų valstybių pasiūlymas ir 
nusistatymas mūsų tarptauti
niame organe, kuriame ir mū
sų kraštas visomis teisėmis da
lyvauja. atitinka ne tik to or
gano dvasiai ir principams, bet 
ir mūsų pačių nusistatymui... 
tai kam mums atsisakyli to 
solidarumo? Kinija gi de fac- 
to yra Korėjos užpuolikas, o

krašto.
• §enasis Hanzos miestas

tampriai susijgį su, šsųisip naer ttz«.;r Ubriluį. • , 
nėšio Vel-VriZl
buvo pabrėžtas Švedijos noras NY1 APNIKO
nesiangažuotj -^m. ka^ gilėtų/ 
išsivystyt^^^@l4«^^/ 
politiką... Būtų pageidautina, Sault Ste.fjfarie, Mich. 
kad parlamentas 5ar Teartą ! •■I’rarie&maf, žad aukštutiniam \ 
gautų progos padiskUsuoti mū
sų politikos liniją. Dalykas la
bai svarbus. Visų partijų vie
šas pasisakymas būtų labai 
pageidautinas,” baigia laikraš
tis. Taigi, vyrai ir moterys, 
diskutuokite ir mus. socialde
mokratus pateisinkite, kad vėl 
laimėtume rinkimus

-k
premiją — 15,000 -d. *iarkių, 

^'pavadindamas ją Bacho var-^ 
du. Ji atiteko

Michtgane ir pietinėj Kanadoj 
kirminai vis dar labai naikina 
miškus ir dirvas. Kai kuriose vie
tose jų tiek yra privisę, kad 
trukdo susisiekimą sauskeliais 
ir net geležinkeliais. Tūkstan
čiuose akrų miško nelikę jokio 
žalio lapo. Canadian Pacific 
Railroad pranešama, kad kai
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MASINES ŽUDYNĖS
Europoje karšti rinkimai, o Amerikoje dar karštesni ap

klausinėjimai nustelbė vieną ypatingą teismą Briuselyje. Šio 
mėnesio pradžioje Belgijos sostinėje buvo taip pat užbaigtas 
liudininkų apklausinėjimas ir padarytas teismo sprendimas. Jis 
buvo paskelbtas šiais žodžiais: Sovietų Rusijoje nuolat vykdo
mos masinės žudynės vergų darbu.

Vergų darbas, kaip žinome, buvo stipriai užsipultas 
Jungtinių Tautų ekonominės konferencijos, šį pavasarį posė
džiavusios Čilėje. Koncentracijos stovyklos, kuriose vergų dar
bu žudomi žmonės, buvo pasmerktos tarptautinės komisijos, su
darytos Paryžiuje iš kalėjusių bolševikų ir nacių kacetuose. Da
bar tos komisijos iniciatyva Briuselyje buvo dar surengtas vie
šas teismas, kad pratrintų akis akliesiems ir užkištų bumą me
lagiams.

Pagal visus teismo formalumus buvo apklausti 25 liudinin
kai iš įvairių tautų ir profesijų. Jie visi yra buvę už spygliuo
tų tvorų — bolševikinėse koncentracijos stovyklose. Vos gyvi 
ištrūkę tik praėjusio karo metu. Perskaityta buvo dar 300 liudi
jimų raštu ir šimtai įvairių dokumentų, net pačios slaptosios bol
ševikų policijos. Visi įrodymai vieną faktą paliudijo: Sovietų Ru
sijoje yra visas tinklas gyvulinių gardų žmonėms žudyti.

Kai kurie liudininkai, išgyvenę taip pat nacių terorą, galėjo 
nurodyti ir skirtingą žudymo būdą. Vokiečiai žudė šaudydami ir 
nuodydami. Rusai žudo tremdami ir kankindami nežmonišku 
darbu ir žiauriomis gyvenimo sąlygomis. Nacių išžudytų žmo- 
nių-pi-iskaitomą dešimtys, milijonų. Bolše^caijvrą likvidavę jau 
šimtus milijo”nų. Ir tos masinės’ žudynės nC'nHauja nei vieną 
dieną. Sovietų Rusijoje jos yra įstatymais legalizuotos.

Viešo teismo metu buvo pacituoti patys Sovietų Rusijos įsta
tymai. Jie duoda teisę slaptai policijai be jokio teismo ir apelia
cijos nutremti žmogų trejiems metams į koncentracjos stovyk
lą. Retai jau kas išeina į laisvę. Kas ištveria ir išleidžiamas 
(dažniausia bausmė pratęsiama dar keliems metams), tai nebe- 
paleidžiamas iš policijos akių. Jei tik prasitaria, ką išgyveno, 
gyvenimą baigia naujoje koncentracijos stovykloje.

Briuselio sprendimas nėra tokios tarptautinės ir teisinės in
stitucijos, kuri turėtų galios pakarti žmonių žudikus. Jis tik at
kreipia visų dėmesį į vykdomą baisų nusikaltimą. Bet ateis ir to
kia diena, kai rūstus teismas turės galios už nekaltą kraują įvyk
dyti nupelnytą bausmę.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ..................  $5.00
Vieną kartą savaitėje metams $3.00
Užsieny metams.......................... $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

Nuo Korėjos kraujo klanų 
pasaulio akys vienam momen
tui nukrypo į MacArthuro 
triumfalines eisenas per Ame
riką ir jo pareiškimus. Nuo 
MacArthuro jau perbėgo akys 
į Persiją, kur parūpo žibalo 
klanai, grosiantieji pavirsti 
kraujo klanais.

Pirmoji kibirkštis

Ji buvusi užkrėsta iš Ameri
kos. “SalzbUrger Nachrichten” 
mini tokią keistoką pradžią. Eu- 
są amerikiečių bendrovė, kuri 
eksploatuoja Ver.ezueloj naf
tos šaltinius, mokami daug di
desnes kainas nei Persijoj ir 
Arabijoj. Amerikiečiams gė
liau apsimokėję sumažinti eks
ploataciją Venezueloj ir sustip
rinti ją Arabijoj. Tokiai politi
kių pritarę ir kariniai sluoks- 
nai, siūlydami Amerikos šalti
nius pataupyti karo atvejui. 
Bet Venezuelos vyriausybė ne
galėjusi būti patenkinta suma- 
žėjusiomis pajamomis. Vene
zuelos misija nuvykusi į Ara
biją ir Persiją ir apšvietusi ten, 
ką reikia, kad jie turį gauti di
desnes kainas, tokias kaip A- 
merika moka Venezuelai. Pa
tarimai nenuėję veltui. Kara
lius Ibn Saud pareikalavo iš 
amerikiečių kainas pakelti. A- 
merikiečių bendrovė suprato 
naują padėti ir sutiko su ara
bais pelną dalytis pusiau. A- 
merikiečiai patarę ir Londonui 
pasidaryti panašias išvadas I- 
rane A.nglų-Iranų bendrovė to 
nepadariusi.

Čia jau ir sovietu specialistas

“Nieuwe Rotterdamse Cou- 
rant” praneša," kad į Persiją 
prieš kiek laiko atvykęs sovie
tų “žvejybos” specialistas — 
Nikolaj Pamelsov. Maskvos 
sluoksniuose jis esąs pažįsta
mas kaip padeginėjimo specia
listas. 1939 m. jis susidaręs ge
rą vardą NKVD akyse, kai, 
jos pavestas, įvykdęs keliolika 
“kulokų” ūkių padegimą Uk
rainoje. 1945-47 jis jau buvo 
pažįstamas ir Persijoje. Nuo 
tada lig šių metų pradžios jis 
laikėsi Marselyje. Dabar nu-

1.AIŠRAS Iš EI ROPOS

siųstas prie žibalo. Apie patį 
sovietų pasiuntinį Teherane, 
Ivaną Zadčikovą, pasakojama, 
kad jis esąs MGB rafinuotas a- 
gentas, buvęs mokinys Fiun- 
zč-s akademijos, kurioje ruo
šiami agentai ir sabotažninkai. 
Esą rusų sluoksniuose nelau
kiama Persijoje greitos nera
mumų pabaigos, nes kur “Ni
kolaj” pasirodo, ten visas žai
dimas tik prasidedąs.

Antra Korėja?

Kuria kryptimi tas žaidimas 
gali nueiti? — “Rhein-Neckar- 
Zeitung” mini, kad esą paste
bėta, jog kiniečių ofenzyvoje 
Korėjoje nebuvę sunkiųjų pa
būklų. Esą daroma išvada, kad 
sovietai sustabdę ar bent su
mažinę karo medžiagos pagal
bą. Kai jų suorganizuota ofen
zyva Korėjoje nedavusi lauktų
jų rezultatų, jie dabar nematą 
prasmės toliau kišti jėgas į Ko
rėją. Su Kinija Korėjos fronte 
jie galį taip pasielgti kaip sa
vo laiku su graikų partizanais 
— palikti juos savo likimui. 
Spėjama, kad savo spaudimą 
sovietai kaip tik nuo Korėjos 

Mohammed Mossadeh
Persijos ministeris pirmininkas

perkelia į Persiją. “Westdeut- 
sche Rundschau” pasibaimina, 
ar Persija nevirs antrąja Ko
rėja, kurioj “svarbioji našta 
jau tektų anglams. Tas pats 
spėjimas ii’ “Newsweek” pa
reikštas.

Anglai ir bolševikai pasirengę

Pagrindo šitokiam nuogąsta
vimui davė iš pradžių Britų 
kategoriška linija. Karo minis
teris grasino parlamente, kad 
Britų liūtas nesiduos kanda
mas į uodegą. Paskiau—notos 
ir dar paskiau — parašiutinin
kų brigados aliamas ir pasiun
timas, spėjama, į Persijos pa
kraščius, kad reikalui ištikus 
užimtų naftos šaltinius. Iš ant
ros pussė atsidūrė rusų divizi
jos prie Persijos sienos. Ir ru
sai yra patogesnėje teisinėje ir 
propagandinėje padėtyje. 1921 
m. sutartimi su Persija, jei 
svetima kariuomenė įžengia į 
Persiją (šiuo atveju britai!), 
tai sovietai automatiškai yra 
įgalinti siųsti į Persiją savo 
kariuomenę. Taigi sovietai 
vykdytų tik savo “įsipareigoji
mus.”

Ar kils “šventasis karas?”

Ar sovietai žygiuotų ar tik 
šantažuoja, kaip jie yra papra
tę su Jugoslavija ir kitais jaut
riais punktais? Nėra abejonės, 
kad jiems Persijos punktas la
bai svarbus. Ir nafta iš Persi
jos jiems praverstų, nes karo 
atveju jiems savosios naftos 
produkcijos vargiai ar užtek
tų. Ir savo priešą nusilpninti 
čia yra patogiausia vieta. Bet 
jų divizijos greičiausiai žygiuo
tų tik tuo atveju, jei britai kel
tųsi į Persiją ir persai pa
skelbtų “šventąjį karą” bri
tams. Kaip tik šita prielaida ir 
galima suabejoti. Iš vienos pu
sės patys persai nori atsiriboti 
nuo savo ryšio su sovie
tais. Jie skelbia, kad nei so
vietais. Jie skelbia, kad nei so
vietams naftos nežadą siūlyti, 
nei jų specialistų kviesti. Bet 
iš antros pusės jie nežada nė 
naftos įmonių nacionalizavimo 
sustabdyti. Jų pozicija aiški: 
nesikiškite į “mūsų” reikalus.

JAV ambasadorius Henry F. Grady su žmona ir Saudi Ara
bijos ambasadorium dalyvauja aviacijos šventėje Teherane.

ir mes niekam nieko nedarysi
me. Tad lieka labiausiai apsi
spręsti britams. Britus, kaip ir 
persus, amerikiečiai spaudžia 
taikiu būdu konfliktą išspręsti. 
Ir paskutinis britų žygis—by
los perkėlimas į Haagos tarp
tautinį teismą — reikštų ne 
ką kitai kaip galutines pastan
gas taikiu būdu klausimą lik
viduoti. Britų nuolaidos gali 
užgesinti tuo tarpu tas kibirkš

Žmonijos geda

Briuselis. — šiomis dienomis 
pasibaigė simbolinis teismas, 
kurį pravedė tarptautinė komi
sija kovai su koncentracijos 
stovyklomis. Teismas apklausi- 
nėjo buvusius bolševikinių sto
vyklų kalinius ir sargus. Šiur
piausi visiems įsnūdį padarė 
liudijimas Jadvygos Kovalskos. 
Ji yra duktė vieno iš Lenino 
draugų. 1938 m. buvo areštuo
tas ir dingo jos vyras, o 19-17

IRANAS turi 628.000 kva
dratinių mylių. 15 milijonų gy
ventojų, religija — mosulmo- 
nai. Kraštą valdo šahas su mi- 
nisterių kabinetu ir parlamen
tu, kurį renka tik vyrai. Naf
tos produkcija per dieną: 630,- 
000 stotinių, kas sudaro 11% 
visos JAV naftos produkcijos. 

tis, kurias nori įpūsti “Niko
laj”, talkinamas Zadčikovo ir 
sovietinių divizijų į artimųjų 
rytų gaisrą.

Šitas konfliktas gali turėti 
šiek tiek įtakos ir Britanijos 
tarptautinei politikai. Ieškoda
mi amerikiečių paramos šia
me punkte, britai yra linkę pri
artėti su savo politika prie a- 
amerikietinės linijos ir kitais 
punktais. Sr.

m. buvo ir ji pati atplėšta nuo 
savo mažo vaiko ir ištremta į 
Kolymą — aukso kasyklų sto
vyklą. Ten ji rado dar 1000 
nelaimingų moterų, kurios bu
vo laikomos baisiose sąlygose 
irenkavedistų prievartaujamos. 
Gimę kūdikiai buvo tuojau nuo 
motinų atimami. Jų likimo jos 
nežinojo.

Išklausęs ir kitų liudijimų, 
teismas nusprendė, kad Sovie
tų Rusijoje yra baisi vergija, 
palaikoma įstatymų ir polici
jos. Policija turi neribotą ga
lią žmones suimti, uždaryti į 
kone, stovyklas ir ten žiauriai 
žmones kankinti badu ir nepa
keliamu darbu. Masinis žmonių 
mirtingumas yra baisus. Baisi 
ir visa bolševikinė tvarka, pa
remta koncentracijos stovyklo
mis. Tai žmonijos gėda.
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Vainikuotame ir berželiais iškaišytame kluone lė
tai suposi žibintai, nušviesdami žmonių spūstį. Tratėjo 
net sienos, o žmonės vis dar grūdosi. Kiti, negalėdami 
patekti vidun, plėšė lentas, lipo ant stogo, ardėsi sky
les,—kaip jie, iš tolo atkeliavę, nematys “teatrų”.

Tėvelis buvo susirūpinęs. Leidimas .jo vardu. įkiš 
valdžiai liežuvį, kad pas mus “revoliucija” ,ir atsidursi 
teisme. Žmonės tačiau lipo ant stogo, ragino pradėti 
vaidinimus ir nesibijoti nei žandarų nei valdžios, tie 
laikai jau praėję.

Sėdėjome pirmose vietose. Mama atydžiai visa ste
bėjo. ar bajorija kuo pasipiktins. Uždanga prasitraukė 
ir į sceną išėjo “vaidilos”. Buvo vaidinama “Amerika 
pirtyje”. Artistų tarpe buvo ir Povilas ir bajoraitė 
Prielgauskaitė. Ir kaip motina nustebo ir į ją žiūrėjo!

Ak. kiek buvo smagaus juoko! Vaidino jie puikiai, 
net neįtikėtinai. Prielgauskaitė dar silpnai mokėjo lie
tuviškai. Kai kurių žodžių reikšmių ji dar nesuprato. 
Tada ji sakė: man šoną nudegė, vietoj nudiegė.

Pirmam veiksmui įpusėjus, iš suflerio būdelės pa
sirodė alaus butelis. Tai buvo juoko. Sufleriavo dakta
ras. o jis mėgsta truktelti. Nenorėdamas nuobodžiauti, 
jis buvo pasikišęs po scenos visą dėžę alaus.

Kai užsitraukė uždanga, žmonės plojo ir šaukė taip 
griausmingai, rodos, perkūnai būtų susiėmę virš mūsų 
kluono. Tie. kurie sėdėjo ant stogo, kumščiais daužė, 
per skyles kišo nosinaites, kepures ir mojavo, reikšdami 
savo begalinį džiaugsmą.

Mane kunigėlis nusivedė į užscenį. Ten radome 
antrą komediją. Visi puolė daktarą, traukė jo alų lau
kan. o jis, vargšas, su ašaromis meldė palikti nors vie

ną butelį. “Palaukit, dar mane paminėsite” — rūstavo 
jis ir lindo vėl į būdelę.

Kunigėlis — tai aukso žmogus. Kaip jis puikiai su
prato visus. Kiekvienam rado po gerą žodį, pagyrė ir 
Prielgauskaitė už jos kalbą, ir visų nuotaiką dar labiau 
pakėlė. Visa siela jis troško, kad mūsų žmonės veiktų, 
judėtų, kad kuo daugiau ateitų prie “lietuvybės”.

Per antrą veiksmą greitai pasirodė ir daktaro 
“kerštas” už alų. Iš suflerio būdelės pakvipo cigaras, 
ir pasirodė dūmai: daktaras užsirūkė. Staiga visų artis
tų akys susmigo į suflerį. Visi valandėlei lyg užsikirto, 
nežinodami nei ką sakyti, nei ką daryti. Išeitį visada 
suranda “žydelis”. Jis tik suplojo delnais, prišoko prie 
būdelės, ištraukė cigarą iš suflerio dantų ir pats įsikan
do. Tai buvo juoko iki ašarų.

Keitėsi veiksmas po veiksmo, o mes plojom ir šau
kėm net gerklės užkimo.

Pasibaigus vaidinimui, muzika grojo, žmonės 
triukšmirigai veržėsi į kiemą, dainavo ir nenorėjo skirs
tytis. Su kunigėliu tuoj bėgom už scenos. Mano džiaugs
mui nebuvo ribų.

— Poviliuk, puikiai padarei! Kitą kartą pasikviesk 
ir mane; — linksma čiauškėjau ir padėjau tvarkyti jų 
sceną, drabužus, tartum pati būčiau vaidinus.

Didieji darbai buvo atidėti rytdienai. Poviliukas, 
nusėmęs grimą, mane palydėjo.

Kieme dar buvo daug žmonių. Namuose degė žibu
riai. svečiai gėrė arbatą. Jis pasiūlė eiti į sodą ir truputį 
atsikvėpti.

Viršum medžių kilo mėnulis ir šypsojosi upėje, kuri 
plaukė pro pat mus. Maloni vėsa dvelkė nuo vandens, ir 
mes sustojome, atsirėmę į tvorą, ir žiūrėjome į auksi
nes bangeles. Vandenyje matėsi mūsų veidai.

— Ten mes. Poviliuk, — sukuždėjau.
— Ne, tai tu ir aš! — atsakė jis tyliai.
Supratau, kur jis taikė. Mane lyg šaltu vandeniu 

perpylė ir priminė visa, ką buvau užmiršus. Ak, ten. 
svetimame mieste, nieko nebuvo ir niekados nieko nega
li būti. Tik čia, šituos Jaukuos ir kalneliuos, viskas vyks
ta, visas mūsų gyvenimas.

Jis tylėjo toks prislėgtas, pasviręs ant tvoros ir 
galvą nuleidęs. Norėjau kalbėti, bet tyla taip mane su
varžė, kad negalėjau nė žodžio ištarti. Kad koks paukš
telis kur sucyptų, upėje žuvelė pliaukšteltų, būtų jau
kiau. Dabar tik meldai, lyg vaiduoklių pirštai, iškišti iš 
vandens virpėjo prieš mus.

— Eime, — vos ištariau.
— Ne, Onute, pabūkime dar čia, nes paskui tu vėl 

iškeliausi, — jo liūdnas balsas virpėjo.
— O ne, Poviliuk, ne! — prisiglaudžiau prie jo ir 

pravirkau.
— Tavęs ten laukia...

— Niekas ten manęs nelaukia ir niekas neriša... 
Aš niekur nevažiuosiu, niekur... Tu atleisk, buvau nege
ra... — verkiau kaip kūdikis ir glaudžiausi prie jo krū
tinės. Jis glostė mano plaukus, pečius ir bučiavo ašaro
tą veidą.

Nuėjome tolyn takeliu. Raminausi ir tilau, ir tvir
tai įsikabinau į jo ranką. Pravėrėm sodo vartelius, iš
ėjome į kelią ir sustojome ant tiltuko. Vėl pasilenkėm 
į vandenį. Vėl mūsų veidai atsispindėjo.

— Onute, ten mes, — kuždėjo švelnus Povilo bal
sas.

— Taip, mes!
Neišsakomas jausmas liejosi į mane, jausmas, ku

rio niekada nebuvau patyrus. Tartum šita upė, sodai 
ir namai visi man kuždėtų: gera, gera.

Už kiemo vartų į laukus traukė jaunimo būriai ir 
dainavo:

Drąsiai, aukštai pakils balsai.
Išauš kita gadynė ...

Daina skardėjo visuose laukuose ir plaukė tolyn 
tolyn. Mūsų širdys skrido kartu su ja.

Jis mane palydėjo iki durų. Greit įbėgau į kambarį, 
pravėriau langą ir žiūrėjau, kaip jo šešėlis nyksta kie
mo gilumoje.

Ak, ta naktis buvo tokia trumpa. Tiek daug įspū
džių plūdo į mane, reikėjo visa prisiminti, pergalvoti. 
Tik trys pilnos dienos namuose, o jos tokios didelės kaip 
ežerai.

Gulėjau sunėrusi rankas, ir mano mintys buvo pas 
jį. kuris nuėjo sodo takeliu. Toli toli dar girdėjosi dai
nos, o palangėje pragydo paukštelis, skelbdamas aušrą.

po ŠVENTES atėjo telegrama — dėdė pakelyje. Mo
tina nustebo ir nieko negalėjo suprasti, kodėl taip 

staiga, nieko iš anksto neįspėjęs, atvažiuoja jos brolis.
Tėvelis atėjo į mano kambarį ir, rodydamas teleg

ramą. švelniai paklausė?
— Ką tai reiškia?
—Aš pabėgau slapta. Atvažiuoja manęs ieškoti ir 

pasiimti.
— Ką tu galvoji daryti?
— Aš pasilieku čia!
— Jaučiau, kad tu mūsų vaikas, ir manęs vieno 

niekada nepaliksi, — tėvelis apkabino mane ir pabučia
vo. Jo akyse spindėjo džiaugsmo ašaros.

— Taip, tėveli, tik man padėk! Aš pasilieku na
muose ir niekur iš jų nebeišeisiu, — mano širdis plakė, 
ir buvo gera jausti tą didelę draugystę, kurioje nėra jo
kio šešėlio, kurią neša didžioji tėvelio meilė.

Po pietų dėdė jau buvo namuose. Nenorėdama jo 
susitikti, sėdėjau kambary ir skaičiau. Vos perverčiau 
porą puslapių, kaip mane pasišaukė.

Dėdė buvo tiesiog įtūžęs, bet valdėsi ir stengėsi to 
neparodyti. Mama sėdėjo palangėje, paraudusi iš pykčio. 
Pirmiausia atsiprašiau, kad taip pasielgiau, ir atsistojau 
prie durų, laukdama savo teismo. Abu sužiuro į mane, 
ko tyliu. Jiems atrodė, kad aš turiu pulti ant kelių, 
verkti, laužyti rankas kaip kokioje tragedijoje. O aš— 
ėmiau ir nusišypsojau. Tada abu prapliupo audra.

Tėvelis sėdėjo palangėje, rūkė ir žiūrjo tai į mane, 
tai į dėdę. Kartais jis šyptelėdavo ir man pamerkdavo 
akį, lyg skatindamas, atsikirsk. Tariau ir aš žodelį, pri
siderindama prie jų tono:

— Ko rūpinatės, parduodami mano kailį? Mama, 
dėde, kieno čia sprendžiamas likimas: jūsų ar mano? 
Kas gyvensite už mane? Niekas! Mielas dėde, ką aS 
jum blogo padariau?
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galima tikėti, kad atsirastų 
kurių naujų žinių šiam klausi
mui praskaidrinti.

1934 metais šį klausimą pla
čiai išdėstė kun. Dr. J. Stakaus- 
kas. Savo disertacijoje “Lietu
va ir Vakarų Europa XIII am
žiuje”. Jis bandė įrodyti, kad 
Mindaugas išliko krikščionis. 
Savo teigimui, kaip ir kiti, 
galėjo pasiremti vieninteliu ir 
dažnai cituojamu laišku, kurį 
popiežius Klemensas IV rašė
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2. Mindaugo karūnacija ir ne
priklausoma Lietuvos 

vyskupija

Savotiški buvo tolimesni 
Lietuvos gyvenimo keliai! 
Nors ji vėliau sukūrė didelę 
Rytų imperiją ir plačiai išgar
sėjo, bet atsitiko taip, kad 
Mindaugas paliko istorijoje 
pirmuoju ir paskutiniu vaini
kuotu Lietuvos karaliumi. 
Vytautui pasiekti tos garbės 
1430 metais sukliudė smurtas, 
o 1918 m. numatytas kviesti 
karalium VVuerttembergo her
cogas von Ulrich, kuris turėjo 
ir vadintis Mindaugu II, veltui 
tik buvo užkalbintas. Pirmojo 
pasaulinio karo pabaiga nu
šlavė politinių sąlygų padik
tuotą sumanymą Lietuvoj mo
narchiją atstatyti. Mindaugas 
taip ir liko vienintelis valdo
vas, vainikuotas savu Lietu
vos vainiku.

Mindaugo valstybė, be to, 
buvo padaryta hierarchiniu at
žvilgiu priklausoma tik nuo 
Romos. Tai reiškė, kad jis 
sudarė atskirą bažnytinę pro- 

; vinciją. Bet ir čia kelias nebu- 
' W lengvas! 'Livonijos.jodinas - 

sąmoningai kliudė steigti ats
kirą Lietuvos vyskupiją. Min
daugas net trečiu atveju krei
pėsi į Romą (Theiner, I 53 p.), 
kol buvo įveiktos Livonijos 
vyskupų ir ordino pastangos 
pagauti Lietuvą į savo priklau
somybę. Popiežiui įsakius, Ry
gos arkivyskupas Albertas tu
rėjo "Lietuvos diecezijos” vys
kupu įšventinti ordino kunigą 
Kristijoną. Bet čia ir vėl susi
darė painiava, nes buvo per
žengti įgaliojimai. Lietuvos vy
skupija buvo prijungta prie 
Livonijos bei Prūsų arkivysku
pijos, ir priesaika iš Kristijono 
buvo priimta Rygos arkivysku
po vardu. Specialiu raštu po
piežius turėjo panaikinti Ry
gos arkivyskupo jurisdikciją 
Lietuvai. 1254 metų rugsėjo 3 
d. jis įgaliojo Neunburgo vys
kupą iš Kristijono priimti prie
saiką popiežiaus ir Romos vys
kupo vardu (LUB I 355 sk.). 
Pačiam Mindaugui Inocentas 
IV pranešė apie Lietuvos vys
kupijos egzempciją. Vadinasi, 
tik po trijų metų Mindaugas 
nugalėjo visas kliūtis.

Tuo pat metu pietinėje Lie
tuvos dalyje įsikūrė ir lenkų 
domininkono Vito vyskupija. 
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Bet apie jos dvejų metų gy
vavimą mažai ką žinome. Lie
tuvos vyskupui Kristijonui pri
klausė visa Mindaugo valsty
bė. Jis buvo įsikūręs Mindaugo 
dovanotose žemaičių srityse, iš 
visų pusių apsuptose pagonių. 
Pirmasis Lietuvos vyskupas 
sunkiai besilaikė. 1259 metais 
jis jau buvo priverstas palikti 
savo vyskupiją. Mirė 1270 me
tais kaip Mainzo (Vokietijoje) 
sufraganas. Bet ir po jo mirties 
dar buvo “Lietuvos vyskupu” 
įšvęstas vokiečių ordino kuni
gas Jonas. Tokiu titulu jis va
dinosi, būdamas Konstanzos 
vyskupo koadiutorium. Iš tos 
jo veiklos (Šveicarijoje) yra 
naujai paskelbti septyni doku
mentai (rinkinyje) “Quellen- 
werk zur Entstehung der 
Schweizerischen Eidgenossen- 
schaft, I, Urkunden, Bd. 1, 
1938). Tuose dokumentuose 
Jonas vis tituluojamas “Lietu
vos vyskupu”. Tačiau jam ne
buvo lemta savo vyskupijos nei 
pamatyti.

Istorikai yra sukėlę daug 
diskusijų berašydami ir be- 
gvildendami, ar Mindaugas at
krito nuo krikščionybės ar mi
rė už ją kankiniu, kaip sam
protauja J. Latkovskis (Krol 
Litewski, 1892). Bet ligi šiol 
nepavyko galutinai to išsiaiš
kinti. Žinių šykštumas ir kai- 
kurie jų prieštaravimai nelei
džia klausimo išlukštenti visai 
įtikinamu būdu. Vargu taip pat

Mndaugo krikšto sukakties
minėjimas

Karaliaus Mindaugo krikšto 
700 metų sukakčiai paminėti 
sudarytas Čikagoje vyr. komi
tetas yra paskelbęs atsišauki
mą, kuriame nurodo tos su
kakties didelę mums reikšmę, 
ir ragina visus ją tinkamai pa
minėti.

“A.L.R.K. Federacijos sekci
ja Lietuvių Kultūros Institutas 
— ir jo sudarytas komitetas— 
siūlo ir ragina, kad visos lietu
vių parapijos Amerikoje, visi 
A.L.R.K.F. skyriai ir visos or
ganizacijos iškilmingai minėtų 
karaliaus Mindaugo krikšto 
700 metų sukaktį.

Šis komitetas siūlo:
1. Tarp š. m. rugsėjo ir 1952 

m. sausio 1 d. surengti religi
nę programą bažnyčiose. Di
desni lietuvių centrai skaitina- 
mi rengti šventąsias valandas 
katedrose ir kviesti arkivysku

Čekijos karaliui. Patys svar
bieji to laiško žodžiai yra šie:

“...vadovaujant šviesaus pri
siminimo Mindaugui, kuris, 
priėmus jam krikšto sakra
mentą, buvo apaštališkojo au
toriteto vainikuotas karalium, 
tačiau nuožmiai nužudytas kai- 
kurių piktos valios sūnų...” 
(presidente illi clare memoria 
Mindota, qui post receptum 
baptismatis sacramentum auc- 
toritate apostolica coronatus 
in Regem fuit, tandem a qui- 
busdam preditionis filiis crude- 
liter interfectus... Theiner, I 
79 p.).

Iš tiesų Mindaugo darbui pa
čioje Lietuvoje dar buvo prie
šingų veiksnių, ir jis krito kaip 
sritinių (partikuliarinių) pago
niškų jėgų auka. Karalius 
Mindaugas su dviem savo sū
numis buvo dviejų sritinių ku
nigaikščių nužudytas (1263). 
Jau buvo praėję penkeri metai 
nuo šios tragedijos, ir Romos 
Kurija galėjo būti tiksliai pa
informuota, kas tolimam Balti
jos pakrašty ištiko naujai apsi
krikštijusį karalių, į kurį buvo 
sudėta tiek daug vilčių. Gal
vojama, kad Mindaugui atkir
tus nuo krikščionybės popie
žius jokiu būdu nebūtų jo pa
vadinęs “clare memoria Min
dota”. šalia šių žodžių dar yra 
ir popiežiaus liudijimas apie 
Mindaugo uolumą Lietuvą 
krikštijant (Theiner, I p0 p.).

(Bus daugiau)

pus ir vyskupus valandai vado
vauti ir pamokslą pasakyti. Vi
sose lietuvių bažnyčiose aukoti 
Šv. Mišias Mindaugo krikšto 
sukakties intencija.

2. Tuoj po Šventosios Va
landos surengti artimiausioj 
salėj akademiją — masinį susi
rinkimą su nedaugiau kaip 
dviem paskaitom ir atitinkamu 
koncertu.

3. Minėjimo iškilmes plačiai 
išgarsinti ir anglų ir lietuvių 
spaudoje, taip pat per radiją. 
Medžiagą parūpinti ir spaudai 
paduoti gerokai iš anksto.

4. Ta proga pravesti rinklia
vą, kur galima ir bažnyčiose, 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Akcijos Fondui.

5. Atskiros draugijos ar kuo
pos taip pat neturėtų atsilikti. 
Ir .jos turėtų surengti Min
daugo krikšto minėjimą. Jos 
galį rengti paskaitas, koncer
tus, suvaidinti tai progai tin
kamų dramos veikalų.

6. Paskiri lietuviai prašo
mi prisidėti prie organizuoja
mų kolonijose komitetų, kad 
sėkmingiau minėjimo iškilmes 
pravestų.

7. Centrinis Komitetas pla
nuoja atmušti Mindaugo me
dalį, kad tuo būdu šį svarbų 
įvykį įamžintų. Planuojama 
atspausdinti ir mūsų dailinin
kų sukurtų Mindaugo krikšto 
kūrinių atviručių.

8. Lietuvių Kultūros Institu
tas yra pakvietęs mūsų istori
kus rašyti studijas apie Min
daugą. jo krikštą ir tų laikų 
Lietuvą.

Kun. Petras Cinikas, MIC. 
pirmininkas.

Dr. Ona Labanauskaitė, 
sekretorė.

Nepaprastos iškilmės Bostone

Birželio 10 d., šv. Petro lie- ir dėkingumą.
tuvių parapijoje, buvo gražiai Prof. K. Pakštas, senas su- 
paminėta klebono kun. Pr. Vir- kaktuvininko pažįstamas ir bi-
mauskio 35 metų kunigystės 
sukaktis. Pobažnytinė salė bu
vo pilna žmonių iš paties Bos
tono ir iš kaimyninių parapijų. 

Iškilmės prasidėjo malda, 
kurią atkalbėjo prel. K. Urba
navičius. Šventės vadovu buvo 
Cambridge kleb. kun. J. Juš- 
kaitis. Jis sveikino Sukaktuvi
ninką, iškeldamas jo nuopelnus 
katalikybei bei lietuvybei. Po 
to senų bostoniečių vardu M. 
Venys, nupasakojęs šios para
pijos kūrimosi aplinkybes ir 
kun. Pr. Virmauskio vaidme
nį. Federacijos skyriaus ir 
tremtinių vardu sveikino pulk.
J. Andrius, iškeldamas Sukak
tuvininko nuopelnus naujai at- 
vykusiems. Studentų ir moks
leivių ateitininkų vardu kalbė
jo ir dovanėlę įteikė O. -Vait
kevičius. Ateit-kų sendraugių 
vardu kalbėjo St. Lūšys, law- 
renciečių — Pilipienė, brockto- 
niečių — Julija Jakavonytė.

Po to sekė parapijos mokyk
los meninė programa, kurią 
paruošė Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselės. Šv. Petro parapijos 
choras taip pat patiekė neilgą, 
bet labai gražią programą. 
Chorui dirigavo kompozitorius
J. Kačinskas.

Po koncerto sekė tolimesni 
sveikinimai. Kalbėjo buv. 
“Darbininko” red. A. Kneižys, 
sodaliečių — Leščinskienė, Mo
terų klubo — B. Ciunienė, Li
tuanistikos mokyklos — mo
kyt. Bliumas. Jis pabrėžė, kad 
lietuviška bažnyčia ir mokykla 
yra milžiniškos lietuvybės 
tvirtovės, kurias stiprinti kun. 
Pr. Virmauskis dėjo ir deda 
visas pastangas. Parapijos var
du sveikino kun. A. Kontautas. 
Jis iškėlė gražią Sukaktuvinin
ko ypatybę: kiekvieną dieną 
padaryti ką nors gero artimui,.
K. Namaksienė padėkojo ren
gėjų kolektyvui. Jis visą darbą 
atliko mielai, norėdamas paro
dyti klebonui savo palankumą

BAYONNE

Garbingas dešimtmetis
Giliai įvertindami Kun. My

kolo Kemežio darbus Bayonnes 
lietuvių visuomenei, parapijie
čiai suruošė birželio 3 dieną iš
kilmingą vakarienę savo dva
sios vado 10 metų klebonavimo 
sukakčiai paminėti. Didžiulė ir 
puošni Knights of Columbus 
salė vos talpino svečius. Jų tar
pe pažymėtini Msgn. I. Kelme
lis, Msgn. J. B. Končius, Msgn. 
F. Lawlor, klebono artimas 
draugas, Prel. J. Starkus, kleb. 
J. Simonaitis, kleb. J. Šėmius, 
daugybė dvasiškių, miesto val
džios atstovų ir nemažas kita
taučių skaičius. Po gardžių už
kandžių kalbėtojai iškėlė gerb.

BRIDGEPORT, CONN.
Parapijos piknikas, ruoštas 

pereitą sekmadienį, pavyko la
bai gerai. Nors oras buvo blo
gas, į pikniką atsilankė labai 
daug parapijiečių ir svečių iš 
kitų kolonijų. Pikniko paren
gimo darbams ir jo pravedimui 
daugiausia pasidarbavo para
pijos klebonas kun. J. V. Kaz
lauskas ir vikaras kun. V. 
Pranskietis. Jiems padėjo spe
ciali parengimo komisija. Lai
mėtojams daiktai bus pristaty
ti į namus.
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Tautiniame festivaly, kuris 
bus liepos 4 d. 7 vai. vak. da
lyvaus ir parapijos choras su 
liaudies dainomis ir tautiniais 
šokiais. Taip pat L Tamošai

čiulis, nurodė, kaip kun. Pr. 
Virmauskis siekė mokslo per 
didelį vargą. Be to, kalbėtojas 
iškėlė Sukaktuvininko duosnu- 
mą ir žmoniškumą. Kan. F. 
Kapočius pareiškė padėką už 
duosnią kun. Pr. Virmauskio 
paramą lietuviškiems reika
lams, organizacijoms ir įstai
goms. Marijonų provincijolas, 
kun. J. Jenčius, dėkojo už pa
lankumą marijonams. Buvusių 
ir esamų So. Bostono vikarų 
vardu kalbėjo kun. K. Jan
kus. Jis pabrėžė Sukaktuvinin
ko palankumą jauniems kuni
gams ir gausią paramą klieri
kams lietuviams. T. A. Jurge
laitis sveikino domininkonų, o 
T. Stp. Ropotas — pranciško
nų vardu. Prel. P. Juras nuro
dė, kad Sukaktuvininkas turė
jo ypatingai sunkias sąlygas 
Lawrence ir ten pasiruošė di
desniems darbams. Visų kitų 
kunigų vardu kalbėjo prel. K. 
Urbonavičius. Jis iškėlė didelį 
Sukaktuvininko susirūpinimą 
dvasiniu žmonių gyvenimu.

Kalbėdamas pats kun. Pr. 
Virmauskis pareiškė, nesijau
čiąs vertas iškeltų nuopelnų. 
Nuoširdžiai padėkojęs rengė
jams ir visiems dalyvavusiems, 
pabrėžė reikalingumą brangin
ti kas yra savo ir lietuviško. 
Tai galima išlaikyti tik per sa
vo parapijas, bažnyčią, mokyk
lą ir šeimą. Kiekvienas teatlie
ka savo pareigą Dievui ir tė
vynei.

Iškilmėse dar dalyvavo Ma
rianapolio Kolegijos rėkt. kun. 
Petrauskas, Worcesterio kleb. 
kun. A Petraitis, Nonvoodo 
kleb. kun. F. Narbutas, kun. 
Šakalys, iš Cambridge kun. J. 
Petrauskas, iš Brocktono kun. 
A. Klimas ir kun. S. Saulėnas. 
Providence kleb. kun. J. Vai
tiekūnas ir k.

Sukaktuvininką paminėjo ir 
anglų k. leidžiamas “So. Bos
ton Gazette”.

Klebono nuopelnus parapijai, 
pabrėždami jo nenuilstamą 
darbštumą ir paprastumą. 

Dažnai matė parapijiečiai, kal
bėtojų žodžiais tariant, savo 
Kleboną beplušantį sode su ka
stuvu ir beremontuojantį baž
nyčią. Jo paprastas, bet giliai į- 
tikinąs Dievo žodžio skelbimas 
sutraukė į bažnyčią ne tik lie
tuvius, bet ir kitataučius. Ne be 
pagrindo tat kun. Kemėžis lai
komas populiariausiu kunigu 
Bayonnėje. Pabaigoje klebonas 
padėkojo vakaro rengėjams ir 
dalyviams už jam teikiamą pa
garbą, dėkodamas Dievui už 
malones, kurios jį įgalino veik
ti Jojo garbei.

tienė moko choristus tautinių 
šokių. Festivalis įvyks Seaside 
Parke.

J mūsų koloniją atvyksta vis 
daugiau tremtinių. Darbo ran
da nesunkiai. Kiek sunkiau su 
butais, nors ir ši problema po 
truputį išsisprendžia.

GREAT NECK, N. Y.
Baisiojo Birželio dienų minė

jimas. Birželio 17 d. 4 vai. p.p. 
parapijos mokyklos salėje vie
tos BALFo skyrius rengia bai
siųjų birželio dienų minėjimą. 
Paskaitą skaitys pulk. K. Gri
nius. Visi apylinkės lietuviai 
malonai kviečiami kuo gau- 
sausiai dalyvauti

Nauja pamaldų tvarka
Nuo šio sekmadienio, birže

lio 17 d., šv. Alfonso bažnyčio
je įvedama vasaros laiko pa
maldų tvarka. Sekmadieniais 
tik 7 vai. ryto mišios bus gie
dotinės, o visos kitos— skaity
tinės. Be to, po pietų jokių pa
maldų nebus. Panelės Šven
čiausios Stebuklingojo Medaii- 
kėlio Novenos pamaldos nuke
liamos į šeštadienį, 7:30 vai. 
vakaro.

Kūdikių krikšto aktai ir ap
eigos bus atliekami tik sekma
dieniais apie 12 vai. dieną.

Trumpa darbo pertrauka
Šv. Alfonso parapijos klebo

no padėjėjas, kun. Petras Pat- 
laba, šio mėn. 8 d. padarė ger
klės operaciją. Operacija gerai 
pavyko, ir netrukus iš ligoni
nės grįš prie savo tiesioginio 
uarbo.

Baigė mokslo metus
Sekmadienį birželio 10 d., 

šv. Alfonso parapijinė mokyk
la oficialiai baigė mokslo me
tus. Rytą mokinių ir seselių 
mokytojų intencija klebonas, 
kun. Dr. Mendelis, atlaikė mi
šias ir pasakė pritaikintą pa
mokslą, linkėdamas moki
niams, ypač iš mokyklos išėju
siems, gyvenime būti gerais pi
liečiais ir katalikais.

4 vaL po pietų parapijos sa
lėje buvo viešas mokslo metų 
baigimo aktas. Jo oficialiąją 
dalį sudarė mokyklos laikyto
jų ir globėjų parapijos klebono 
ir kunigų, kalbos, mokyklos 
baigimo pažymėjimų ir dovanų 
įteikimas. Šiais metais mokyk-
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Brangūs mūsų rėmėjai,
Su giliausiu nuoširdumu 

kreipiamės į Jus ir reiškiame 
savo iš širdies gelmių einantį 
dėkingumą — Jums, kurie taip 
nuoširdžiai dirbate ir aukojate 
tikslu paremti mūsų Kongre
gacijos darbus bei įstaigas.

Seimas įvykęs gegužės 27 d. 
vėl parodė Jūsų kilnias šir
dis. Jūs dirbate ir savo sun
kiai uždirbtą auką duodate, už 
kurią niekas Jums neatlygins, 
už kurią net gražiausia padėka 
yra niekis; tačiau yra Vienas, 
kuris Jums gali atlyginti ir ku
ris labai gausiai atlygina, tai 
Dangaus Tėvas. Jam mes ir pa
vedant Jums atlyginti.

Tebūna mums leista viešai 
padėkoti N. A. Nekalto Prasi
dėjimo Gildos Centro Valdybai 
ir visiems Gildos skyriams bei 
dariams už nuolatinį Kongre
gacijos reikalų rėmimą: už į- 
vairius parengimus mergaičių 
stovyklos ir nauj. koplyčios 
fondo naudai.

Savo gilų dėkingumą reiškia
me nauj. koplyčios statybos 
komitetui, o ypač pirmininkui 
Prel. P. Jurui, kurio pasiauko
jimą sunku žodžiais išreikšti. 
Nors koplyčios vajus dar ne
baigtas, bet mūsų garbingam 
Pirmininkui vadovaujant, tiki
me, kad jis bus pilnai įvykdy

PADĖKA

tas.
šia proga dėkojame Kun. 

Kleb. Ignui Valančiūnui už 
stambią auką S500.00 mūsų 

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

Užsisakyti galima “Darbininko” 
administracijoje šiais adresais: 417 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.; 680 
Bushuick Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
ir 366 W. Broaduay, So. Boston 27, 
Mass.

lą baigė 16 mokinių, iš kurių 
apie pusė yra lietuviai arba 
lietuviškos kilmės. Baigusius 
mokyklą dar oficialia kalba 
sveikino Antanas Dranginis, 
Lietuvių Legionierių Posto 
Vadas. Mokinių vardu padėkos 
ir pasveikinimo žodį tarė Jo
nas Mendelis ir Jokūbas Gra
žys.

Meninę dalį sudarė veikaliu- 
kas “Magnificat” ir dainų, de
klamacijų, šokių bei ritminių 
judesių montažai. Labai vyku
siai buvo įscenizuotas gyvasis 
paveikslas “Liūdinti Lietuva”. 
Visoje meninėje programoje 
dalyvavo visi vaikų darželio 
auklėtiniai ir mokyklos moki
niai. Visa, kas buvo statoma, 
buvo originaliai ir turtingai 
kostiumuota. Iš pastatymo 
matyti, kad sesučių mokytojų 
įdėta daug darbo ir kantrybės. 
Baltimorės visuomenė visa tai 
gražiai įvertino, skaitlingai at
silankydama ir visą parengimą 
užgirdama.

Baigia antruosius mokslo 
metus

Lietuviškoji šeštadienio Mo
kykla baigia antruosius moks
lo metus. Ta proga šį sekma
dienį, birželio 17 d., 5 vai. po 
pietų, šv. Alfonso salėje bus 
vieša programa. Mokyklos 
steigėjai, laikytojai bei rėmė
jai, mokinių tėvai ir šiaip le- 
tuviškoji visuomenė kviečiami 
atsilankyti.

“Baisiojo Birželio” dienų mi
nėjimas įvyks birželio 16 d. 7 
v. vak. Lietuvių salėje, 851 Ho- 
llins St. Minėjime dalyvauja 
lietuviai, latviai ir estai 

nauj. koplyčios statybai ir už 
padarytą kolektą šv. Kazimie
ro parap. bažnyčioje, Philadel
phia, Pa. Taip pat nuoširdus 
dėkui Kun. Kleb. J. Vaitekūnui 
už parengimą šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Providence, 
R. I. Dramos Studijai iš Wor- 
cester, Mass. dėkojame už vai
dinimą “Aušros Sūnūs”, su
ruoštą Waterbury, Conn. Už 
šaunaus koncerto surengimą 
VVorcester, Mass. gilų ir nuo
širdų padėkos žodį tariame spe
cialiam koncertui rengti ko
mitetui, M. Vaišnorienei vado
vaujant.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems mūsų brangiems Garbės 
svečiams ir kalbėtojams: Prei. 
J. Ambotui, Kan. F. Kapočiui, 
Prel. L. Tulabai, Tėvų Marijo
nų Provincijolui J. Jančiui, 
Kun. Kleb. A Petraičiui, Dr. 
A. Kučui net iš Scranton, Pa. 
atvykusiam skaityti paskaitos. 
Labai ačiū už visokeriopą pa
galbą Vienuolyno kapelionui 
Kun. St Ylai.

Viešpats teatlygina visiems 
Seimo dalyviams ir aukoto
jams. Mes kreipiamės prie Die
vo Altoriaus ir ten sudedam 
visų Jūsų reikalus; meldžiamės 
už Jus ir Jūsų artimuosius.

Su gilia pagarba ir dėkin- 
gurnu,

Nek. Pr. švč. P. Marijos
Seserys
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Baisiojo birželio rimčiai
Kan. F. Kapočius

Tai buvo prieš septyniolika 
metų.

Laisvos, nepriklausomos Lie
tuvos keliai ir keleliai margu
liuoja nesuskaitomomis proce
sijomis. Jos visos žygiuoja lai
kinosios sostinės Kauno linkui. 
Iš tūkstančių krūtinių besiver- 
žią giesmių aidai jungia tėvų 
ir protėvių krauju ir prakaitu 
aplaistytą žemę ir žydrąjį tė
vynės dangų. Kaitrioji birželio 
saulė, plačioji dangaus mėly
nė, neapmatomos girios ir miš
kai, auksinės dulkės, puošian
čios maldininkų kojas,—jungti
nės mūsų tautos maldos liudi
ninkai.

Kai vakaro sutemos gaubė 
nutolusias keleivių sodybas ir 
laukus, jų rankose sužibo tūk
stančiai žvakių liepsnų, kurias 
seka budinčios nakties žvaigž
dės. — Iš meilės savo Dievui 
ir Išganytojui, kurio Širdis 
spinduliuoja aukso monstranci
joje per I-jį tautinį Eucharisti
nį Kongresą Kauno Petro Vi
leišio aikštėje.

Būdanti ryto saulė išvydo 
nesuskaitomas minias, laukian
čias didžiosios šventųjų Mišių 
aukos. Čia susirinko visa lietu- 
vų tauta: Valstybės Preziden
tas, Vyskupai, kariuomenė ir 
visa visuomenė, — nuo aukš
tojo mokslo personalo iki lau
ko žemdirbio ir fabriko darbi
ninko. Iš visos Lietuvos ir iš
eivijos: Amerikos, Anglijos, 
Latvijos ir kt. kraštų.

Lietuvių tauta padarė viešą 
iškilmingą įžadą: pasiaukojo 
dieviškajai Jėzaus širdžiai, ati
duodama Jos globai savo atei
tį, laisvę ir nepriklausomybę. 
Kai radijo bangos ir garsintu
vai skelbė pasiaukojimo tekstą, 
minia verkė iš džiaugsmo. Ne
apsakomu entuziazmu šimta
tūkstantinė minia, grojant di
džiuliam jungtiniam kariuome
nės orkestrui, giedojo Tautos 
himną.

Tai buvo lygiai prieš septy- 
nioliką metų.

šiurpulinga septynerių metų 
sukaktis

Praslinkus simbolinei 7 me
tų skaitlinei, Jėzaus Širdies 
tauta jau šaukėsi į dangų pra
našo Jeremijo raudos žodžiais:

“Viešpatie, kas įvyko su mu
mis! Pažvelk ir išvysk mūsų 
paniekinimą.

“Mūsų tėvainystė teko sve
timiesiems, mūsų namai —ki
tataučiams.

“Mes pasidarėme našlaičiai 
be tėvo, mūsų motinos— naš
lės.

“Mes varomi su grandinėmis 
ant mūsų kaklo, pailsusiems 
neduodama atilsio.

“Vergai ėmė mums viešpa
tauti, — nėra kas mus išva
duoja iš jųjų rankų.

“Su pavojum savo gyvybei, 
dykumų kalavijo grėsmėj, mes 
teatsinešame sau duonos.

“Nuo bado audrų mūsų oda 
išdžiūvo kaip krosnis.

“Mūsų valdovai iškarti jų 
rankomis.

“Nebėra senių mūsų var
tuose nei jaunųjų žaidžiančių 
būriuose.

“Mūsų širdies džiaugsmas 
dingo, gedulu pavirto mūsų 
šokiai, mūsų galvos vainikas 
nukrito...

Prie to begalėjom pridėti 
mūsų lietuviškos raudos pos
mą:

“Pažvelk, Viešpatie, į mūsų 
žemę ir tautą, kuri juk tavo 
dieviško Sūnaus širdžiai paau
kota!

“Pažvelk, Viešpatie, mūsų 
tėvynės laukų Rūpintojėlio a- 
kimis, — ir pats nebepažinsi 
nei savo žemės nei savo tau
tos.

“Kodėl, gerasis mūsų Vieš
patie, taip sunkios aukos parei
kalavai iš savo amžiais ištiki
mos tautos?...”

Tai buvo baisusis birželis— 
lygiai prieš dešimtį metų. 

f f į». V ■■
Ar Dievas baudžia mūsų 

, tautą?

Gailes-
at-

“Jei sakytume, kad neturi
me nuodėmės, mes patys save 
suvedžiojame ir nėra mumyse 
tiesos”, sako dieviškos Širdies 
meilės Apaštalas šv. Jonas (1 
Jon. 1,8). Tačiau pasiaukdoma 
lietuvių tautar viešai išpažino 
savo nusikaltimus: 
tingiausioji Jėzaus Širdie, 
leisk mūsų tautos nuodėmės ir 
kaltes! (pasiauk. aktas). Jė
zaus Širdis išklausė mūsų mal
dų, ir lietuvių tauta pasidarė 
Naujojo Įstatymo Dievo iš
rinktoji tauta. Tauta, kuriai 
buvo skirta išgerti Jo kančios 
taurę iki dugno.

1941 m. vienas atvykęs iš 
N. Vilnios rusas, pro kur už
kaltuose vagonuose buvo veža
mi į Sibirą mūsų tremtiniai, 
paklaustas Kaune, ar nematė 
tenai lietuvių, atsakė: — Neži
nau, tik girdėjau viename trau
kiny nesuprantama kalba gie
damas giesmes, kur vis kar
tojosi žodis Marija, Marija. — 
Iš karto pasidarė aišku, kad 
ten buvo lietuviai.

Atskleidę istorijos lapus, mes 
neturime rausti dėl padarytų 
kitoms tautoms skriaudų. Mes, 

TĖVŲ MARIJONŲ IR MARIANAPOLIO KOLEGIJOS

turėję didžilę valstybę 
nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų, nenaikinome kitų 
tautų, nenešėme joms 
vergijos, 
jiems 
stovyklų,
jų laisvės, neplė- 
jų sodybų ir neužsitrau- 
prakeikimo iš jų lūpų.

nesteigėme 
koncentracijos 

neslopinome

šėme 
kėme 
Pats girdėjau iš tremtinių uk
rainiečių Vokietijoje, jog jiems 
dar ir* dabar seneliai pasakoją, 
kad geriausi laikai buvę, kai 
juos valdžiusi “Litva.”

Nors galingi okupantai mus 
šmeižia, visas pasaulis mato, 
kad mes kenčiame nekaltai, 
mus užjaučia, mums pritaria 
ir remia mūsų šventą kovą už 
laisvę.

Ne! Dievas nebaudžia mūsų 
tautos, bet ją myli, leisdamas 
mums vargti ir kentėti dėl tei
sybės, kaip leido savo myli
miems Apaštalams, kanki
niams ir šventiesiems.

Prisikėlusios Lietuvos him
nas skambės: — Lietuva, tė
vyne mūsų, tu šventųjų že
mė!

Paminklas Telšių kapinėse bolševikų 
nužudytiems kankiniams

Aukos prasmė ir galybė
Nėra meilės be aukos, nes 

tik auka teprasmina meilę.
Kaip visada taip ypač šian

dieną daug kalbama apie mei
lę. Tačiau josios prasmė, kaip 
pats šventas žodis meilė yra 
iškraipoma iki didžiausio pa
sityčiojimo, kokio pasaulis nė
ra matęs nei girdėjęs. Demora
lizuojama, naikinama ir prie 
kryžiaus kalama mūsų tauta 
negirdėtomis prievartos prie
monėmis verčiama už tai dė
koti “savo mylimajam tėvui 
ir mokytojui” (!!).

Vienas garsus italų pamoks
lininkas yra pasakęs: baisus 
dalykas, kai užmušama žmo
gus, neapsakomai baisesnis kai 
žudoma ištisos tautos, bet už
vis baisiausias dalykas kai 
šiandien žudoma meilė. Ta

s

propagandos melu 
neapykantą vadina

Viešpats pasirinko
mūsų

baisioji žudikė yra tauta, kuri 
amžiais keikė meilės židinį — 
savo motiną ir šiandieną be
dieviškos 
kerštą ir 
meile.

Ir štai 
vieną nekaltųjų aukų 
tautą ir paskyrė jai atlikti di
delę misiją, įpareigodamas erš
kėčių keliais išgelbėti žudomą 
meilę.

Pirmųjų amžių krikščionių 
meilės auka padarė pervers
mą pasauly, dvidešimtojo am
žiaus kankinių kraujas atnau
jins žemės veidą. Gražiai pa
sakė buvęs ateitininkų vadas 
prof. Pranas Dovydaitis: jie 
nežino, kad 'viena lietuvės mo
čiutės rožančiaus Sveika Mari
ja galingesnė yra už visus 
tankus ir patrankas!

jų

Mūsų kelias
Mūsų spauda, minėdama 

baisųjį birželį, šaukia mus į 
vieningą frontą kovai už mūsų 
laisvę ir nepriklausomybę. Ra
gina nesigailėti jokios aukos 
šiam didžiausiam, šventam už
daviniui.

pa-
tėra

Nepamirškime tačiau 
grindinės dorybės, kuri 
vienintelis akstinas bet kuriai 
kilniai kovai ar veiklai. Ji glu
di mūsų širdžių gelmėse. Ji yra 
meilė. Viena tik liepsnojanti 
meilė tegali atverti akis, kad 
įžiūrėtume kiekviename lietu
vyje savo tikrą brolį ar seserį. 
Tik meilė tepajėgia surišti mus 
su kenčiančia tėvyne, tik mei
lė priverčia guldyti gyvybę už 
savo mylimuosius, tik meilė te
gali atrišti sunkaus uždarbio 
santaupų mazgelius ir padėti 
paskutinį našlės skatiką ant 
tėvynės aukuro.

Senas, išbandytas mūsų tė
vų ir protėvių kelias — meilės 
kelias.

Tik šiuo keliu eidami pavel- 
dėsime mums pažadėtąją mūsų 
tėvų žemę.

s

Šv. Tėvas apdovanojo ordenu lietuvį 
darbininką

KAZYS MAŽUTIS

LDS Seimo proga Water- 
bury, Conn. birželio 3 d. vai
šių metu buvo labai iškilmin
gai senam veikėjui Jonui Va
laičiui įteiktas šv. Tėvo atsiųs
tas ordenas, kuris pakelia J. 
Valaitį į šv\ Silvestro riterius. 

Suradęs progą aplankiau J. 
Valaitį ir jo šeimą. Nenorėjau 
savo akim tikėti. Netoli Wa- 
terburio, už kokių 4-5 mylių, 
gražioj pašlaitėj stovi nauji na
meliai. Čia apsigyveno tas 
smarkus Suvalkijos sūnus k 
smarkus kovotojas už lietur 
bę ir katalikybę.

Papasakokit ką nors apie sa
ve. Kada Tamsta atvykai į A- 
meriką? Kur teko gyventi Vo
kietijoje?

Esu gimęs 1893 m. vasario 2 
d. Vilkaviškio apskr. Vokieti
joje teko daugiausiai gyventi 
Augsburge. Čia vaikai lankė 
mokyklą. Mūsų stovykloje ir 
mūsų namuose gyveno kan. 
Vac. Zakarauskas. Į Ameriką 
atvykome 1949 m. vasario 11 
d. Vaikai dirba ir mus išlaiko. 
Pradedu ir aš dairytis tokio 
darbo, kurį pajėgčiau dirbti

Jums teko dirbti Darbo Fe
deracijoje. Kaip sekėsi?

Atgavus nepriklausomybę, 
Lietuvoj įsisteigė dvi darbo 
žmonių sąjungos: Suvalkijoje 
— Lietuvių Krikščionių Darbi
ninkų Sąjunga, o Kaunijoje— 
šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
ga. Pradėjo tada kurtis ir a- 
matininkų organizacija. 1919 
m. jos visos susijungė ir suda
rė Darbo Federaciją. Žymesni 
vadai buvo Vytautas Andziu
laitis, Pranas Dovydaitis, My
kolas Krupavičius, Dr. K. Am- 
braizaitis, dr. Pr. Dielininkaitis 
ir kiti.

Kokios buvo Jūsų pareigos 
Darbo Federacijoje?

Buvau Centro Valdybos ak
tyvus narys. Kurį laiką dirbau 
Revizijos Komisijoje. Ilgesnį 
laiką vadovavai! Vilkaviškio 
apskrities valdybai. Turėjome 
čia Mažažemių ir Naujakurių 
Sąjungą. Buvau jos vicepirmi
ninku. Vilkaviškio Krikščionių 
Darbininkų Vartotojų Bendro
vė “Žiedas” laikė mane vienu 
savo steigėjų; jos vedėju bu
vau 1919-1920 ir 1926-1927 m.

Kokie buvo anais laikais 
Darbo Federacijos svarbiausi 
rūpesčiai?

Didžiausias mūsų rūpestis 
buvo žemės reforma ir dvarų 
darbininkų samdymo ir atleidi
mo reikalai. Taip pat mažaže
mių įkurdinimas.

Ar neturėjote kokių pavojų 
“tary biniais metais?”

1941 m. liepos mėn. 11 d. 
naktį rusai mane suėmė ir iš
laikė 4 mėnesius kalėjime. Pa
leidę visą laiką sekė ir jei ne 
karas, būčiau išvežtas į Sibi-

Stoughton, Mass.
Aukojo ligoniams. Prisimin- 

rą. Naujas išvežimas turėjo 
pasikartoti antradienį, o karas 
prasidėjo sekmadienį prieš tai.

Ką manote toliau veikti?
Sunku ką nors aiškaus pa

sakyti. Turiu sklypą žemės 
100x50 pėdų Oakville’j prie 
VVaterbury. Pasistačiau sau ir 
šeimai namuką ir gyvensime, 
kol bus galima sugrįžti į Lie
tuvą. Neseniai įstojau į LDS 
Waterburio skyrių. Padėsiu ir 
dirbsiu, kiek galėsiu. Dar- ti
kiuos grįžti su vaikais į savo 
tėvų žemę.

Atsisveikinęs su Jonu Valai
čiu ir malonia jo šeima, pa
tenkintas grįžau į Waterburį, 
džiaugdamasis, kad šv. Tėvas 
apdovanojo ir atžymėjo žmo
gų, kuris nuoširdžiai vadova
vosi gyvenime krikščionybe, 
atvirumu, tiesumu, sujungtu 
su kuklumu ir paprastumu. J. 
Valaitis ir šiandien yra toks 
pat, koks jis buvo atstovauda
mas darbininkus Darbo Fede
racijoje, Steigiamajame ir II 
Lietuvos Seime.

Waterbury, Conn.

BALFo vieša rinkliava ruoš
ta birželio 8-9 d.d sėkmingai 
pavyko. Vietinis BALFo sky
rius padėjo daug pastangų ir 
rūpesčio, bet visuomenė nebu
vo reikiamai jautri šiam svar
biam reikalui, permaža buvo 
savanorių rinkėjų ir todėl pa
tys Valdybos nariai turėjo tą 
spragą užpildyti.

Liepos 4 d. waterburiečiai 
vyksta į Marianapolį, Lietuvių 
Kolegijos ruošiamą LIETUVIŲ 
DIENĄ. Waterburiečiai ten 
turės savo stalą. Norintieji 
važiuoti autobusu bilietus gali 
įsigyti pas M. Karinauskienę 
ir P. Jokubauską. Bilietų kai
na ten ir atgal 3,15 dol.

ALTo Waterburio skyriaus 
piknikas įvyksta Linden Parke 
Ųnion City, liepos 15 d. Visi 
lietuviai kviečiami jame daly- 
vaut ir tuomi paremti rengėjų 
pastangas suorganizuoti dau
giau lėšų Lietuvos laisvinimo 
reikalui.

Geriausia vaikams dovana — 
X vaikų mėnesinis žurnalas -

EGLUTE-*

Kaina: Amerikoje 13.00; kitur—$3.50 
Pinigu* Ir užsakymus siųskite: 

EGLUTt, P. O. Box 22, '
Montello Statlon, Brockton 68, Man.

t KRAUS t
t t
+ THE JEWELER į
į V. J. KRAUZLYS, Savin, t
+ 1816 Carson Street +
į Pittsburgh 3, Pa. *
t EVerglade 4850 į
VtF+FFFFFFI Ftf FF I F» FM Ft F.

Bažnyčia ir pasaulis

Komunistiškoji Kinija ištrė
mė Jonas De Vienne, 74 metų 
senelį, kuris Kinijoje išgyveno 
50 metų. Be to, įsakė pasišalin
ti dar 8 misionieriams, tarp 
kurių yra 6 amerikiečiai jė
zuitai. Pikta propaganda da
bar nukreipta prieš pranciško
ną vysk. R. C. Kowalski ir jo 
generalinį vikarą T. S. Schnei- 
derį. Sukurstyta minia jiems 
reikalauja mirties.

šv. Tėvas birželio 2 d. Ro
moje pašventino naują parapi
jinę bažnyčią, skirtą šv. Euge
nijaus garbei. Bažnyčia pasta
tyta tikinčiųjų aukomis popie
žiaus 50 metų kunigystės pro
ga. Tuo pačiu laiku buvo pa
šventinta ir panaši šv. Eugeni
jaus bažnyčia Lisabonos mies
te, Portugalijoje.

Anglijos protestantai dar te- 
beūžia dėl karalaitės Elzbietos 
vizito Romoje pas Šv. Tėvą. 
“Laisvųjų Presbiterionų” si
nodas tuo reikalu įteikė kara
liui Jurgiui VI protesto raštą. 
Protestantam nepatinka, kad 
Elzbieta vizito metu buvo ap
sirengusi juodais drabužiais, 
o popiežius stovėjęs ant pa
aukštintos platformos. Tai 
reikštų, kad popiežius esąs 
“aukštesnis” už karalaitę.

J. E. arkiv. <J. Skvireckas 
birželio 1 d. Romoje, Šv. Kazi
miero Kolegijos koplyčioje pa- 
konsekravo naujai pastatytą 
prel. P. Juro dovanotą altorių. 
Altoriui buvo parinktos Lie
tuvai artimų šventųjų šv. Ad
alberto ir šv. Juozapo relikvi
jos.

Vysk. V. Brizgys iš Romos 
išvyko į Prancūziją ir iš ten 
mano aplankyti Ispaniją ir 
Portugaliją, kur stengsis už- 
megsti artimesnius ryšius su 
tų kraštų vyskupais ir katali
kais.

J. A. Valstybių parlamento 
narys Javits Valstybės sekre
toriui Achesonui rašytame 
laiške iškelia reikalą sustiprin
ti pastangas J. Em. Vengrijos 
Primo kardinolo Mindszenty 
išlaisvinimui.

Komsomolskaja Pravda ne
seniai paskelbė laiškus dviejų 
jaunų komunistų. Jie tvirtina, 
kad sovietų jaunimas nesiliau
ja tikėti sielos buvimu ir nepa
meta tikėjimo į Dievą. Minė
tas sovietų laikraštis ragina 
komunistinį jaunimą vesti 
griežtą kovą su “praeities prie
tarais’”.

Msgr. Fulton J. Sheen, pro
fesorius ir garsus radijo kalbė
tojas, birželio 17 d. Romoje 
bus konsekruotas vyskupu. 
Naujasis vyskupas paskirtas 
kardinolo Spellmano pagalbi
ninku ir tituliariniu Cezarija- 
nos vyskupu.

Pal. Motinos Cabrini kopty- 
<yo»", New Yorke, birželio 2 d. 
buvo įšventintas į kunigus Pet- 
rcs Smith, gimęs 1921 m. kovo 
14 d. Slaugei įlašinus į akis 
per daug vaistų, gydytojai 
konstatavo, kad vaikas bus ak
las. Seserys vienuolės meldėsi 
į motiną Cabrinį, ir vaikutis 
atgavo regėjimą.

SIDABRINIO JLBILEJAUS PROGA RENGIAMAS

Milžiniškas Piknikas - Lietuviu Diena
TREČIADIENI, LIEPOS-JULY 4, 1951 KOLEGIJOS PARKE

Marianapolis, Thompson, Conn.

Programa
C

R Y T A
Prasideda 11 valandą 
iškilmingos šv. Mišios 
Dalyvaus Bostono 
lietuvių parapijos choras

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

Corps
Šoks So. Bostono lietuvių tautinių šokių grupė

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

darni 1941 metų baisųjį birže
lį ir 1948 metų nelaimingąjį 
gegužį, kada buvo išvežta apie 
100,000 lietuvių į Sibirą ir ne
galėdami jiems niekuo pagel
bėti, Stoughtono lietuvių bū
relis, nukentėjusiems nuo Hit- 
lerio-Stalino klastingos sutar
ties pasėkų, vargstantiems 
Gautingo ligoninėje lietuviams 
aukojo: O. Klimienė — 1 dol., 
V. Anusevitienė — 1 dol., Z. 
Antulonis — 1 dol., O. Ručins
kienė 2 dol. A. Miškinienė—2 
dol., A. Smith — 2 dol. J. ir E. 
AValent — 5 dol., U. Kubelie- 
nė — 5 dol., kun. M. Vembrė 
— 5 dol. Viso—24 dol.

KVIEČIAME UŽSISAKYTI J
plačiausiai Amerikoje skaitomą laikraštį !
"DARBININKU”

Išeina du kartus savaitėje J
“DARBININKAS” buria aplink save daug bendradarbių ir ; 
yra geriausiai informuotas lietuvių laikraštis.

Metams kaina .................. $5.00 J
Pusmečiui ......................... $3.00 J
Užsienyje .........................  $6.00

Susipažinimui siunčiam nemokamai. ;
Užsisakyti galima sekančiu adresu:

“DARBININKAS”
417 Grand Street, 684) Bus h vv ir k Avenue '
Brooklyn 11, N. Y. Brooklyn 21, N. Y. !

366 W. Broadvvay Į
So. Boston 27, Mass.
VW,vwVWWWWWWWWVWWWW'
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TARP AM ERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA, PA.

• DaiL Viktoras Petravičius
Chicagos meno parodoje už li
no raižinį “Mano tėvų šalyje’’ 
laimėjo Meno Instituto Alum- 
ni Association premiją.

• Marytė Slenytė, 10 metų, 
Los Angeles šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos naudai išplati
no 27 dovanų knygutes ir su
rinko parapijos naudai 135 dol. 
Už tai ji buvo išrinkta para
pijos mugės “karalaitė” ir ga
vo puikią dovaną.

• A. Ružancovas Liet, bib
liografinės tarnybos vedėjas 
prašo visus parapijų ir organi
zacijų leidžiamus biuletenius 
siųsti adresu: Lithuanian Bib- 
liography service, 602 Harvey 
Stž, Danvile, UI.

• A. Tamošiūnas, lietuvių 
karių kartotekos vedėjas, pra
šo visus lietuvius, savanoriškai 
įstojusius į JAV kariuomenę 
ar į ją pašauktus, užsiregis
truoti, pranešant smulkiai as
menines žinias, ginklo rūšį ir 
gyvenamąją vietą šiuo adresu: 
2124 W. 23 PI. Chicago 8, UI.

" Grand Rapids, Mich. Cent-
' j. High School lietuviai, lat

viai ir estai biržerio 16 d. ruo
šia Birželio dienų minėjimą, 

kalbės gen. Černius.

ainavos choras birželio
d. iš Čikagos išvyksta į To

ronto, kur statys “Nemunas 
žydi.”

Ateitininkų žiniai
Liepos 1 d. pradeda darbą 

Ateitininkų Federaicjos valdo
mųjų ir vykdomųjų organų vy
riausioji rinkimų komisija, ku
rią sudaro pirm. kun. K. Jur
šėnas, 4557 So. Wood St., Chi
cago 9, UI., nariai: Juozas Ko
jelis, 8558 So. Winchester St., 
Chicago, UI., Ant. Repšys, 5358 
Justine Avė., Chicago, III., Po
vilas Baltis, 6411 So. Maple- 
wood St., Chicago, III., Vytau
tas Gylys, 1836 49th Court, Ci
cero, BĮ.

Rinkimai vykdomi kores- 
pondenciniu būdu. Jų statutas 
paskelbtas Ateitininkų Fede
racijos Vyr. Valdybos biulete
nyje “Savu Keliu” Nr. 5.

Ateitininką Federacijos 
Vyriausioji Valdyba

Mokyklos užbaigimo iškil
mės. Birželio 9 d. Canovention 
Hali, buvo dviejų Aukštesniųjų 
Mokyklų — John W. Hallan- 
han ir West Phidadelphia— 
Mergaičių užbaigimo iškilmės. 
Iškilmėse vyriausiu vadovu bu
vo did. gerb. prel. F. Furey, 
Seminarijos Rektorius. Jis pa
sakė labai nuotaikingą kalbą. 
Apie 1200 studenčių ir keli 
tūkstančiai artimųjų stebėjo, 
kaip jaunos akademikės mar- 
šavo gražiai išpuoštoj salėj. Jos 
pasveikino susirinkusius ir at
sisveikino. Choras ir orkestras 
išpildė keletą muzikalių nu
merių. Mokyklų direktorius F. 
Edvvard M. Reilly paminėjo J. 
E. Kardinolo mirtį ir sutartinai 
pasimeldė už jo sielą. Jis įtei
kė ir diplomus visoms baigu
sioms mokyklą. Tarpe baigu
siųjų buvo ir eilė lietuvaičių. 
Paminėtinos vytės: Teresė Ma
žeikaitė, kuri gavo dovanų už 
ispanų kalbos gerą mokėjimą, 
Ole Žemaitytė, gavusi dovaną 
už komercinius mokslus, Dolo- 
res Mironaitė. Baigė B. Buti- 
kytė, Diana Kurkytė, M. Seca- 
vanage.

A. a. Petronėlė Švedienė, 117 
Femon St., atsiskyrė su šiuo 
pasauliu birželio 4 dieną ir iš
kilmingai palaidota birželio 9 
dieną, iš šv. Kazimiero bažny
čios. Paliko nuliūdusį vyrą ir 
sūnų. Tegul ilsisi jos siela Vieš
patyje.

Prel. L. Tulaba ir prel. J. 
Končius dalyvavo J. E. Kardi
nolo laidotuvėse. Prel. Tulaba 
aplankė kelius savo prietelius 
Philadelphijoj, išvyko Chica- 
gon, iš kur, tikimasi, sugrįš vėl 
į Philadelphiją.

J. E. Kardinolo Dennis Dau- 
gherty laidotuvėse, birželio 7 
dieną dalyvavo šimtai tūkstan
čių žmonių. Jo garbingi palai
kai, dalyvaujant mažam būre
liui artimųjų ir kunigų, buvo 
palaidoti Katedroje po alto
rium. Laidotuvių metu dalyva
vo keturi kardinolai, virš 40 
vyskupų ir arkivyskupų ir virš 
tūkstančio kunigų. J. E. vysk. 
H. Lamba pasakė pritaikytą 
pamokslą. Visi giliai atjaučia 
garbingojo ganytojo mirtį.

• Abina« Stravinskas baigė 
Ulinois Technologijos I.istitutą 
ir gavo inžinieriaus laipsnį.

Ouaker Path & Mount Grev Rd. 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 įvairus maistas. Mėgstantiems 
skaityti čia pat didelė knygų biblioteka.

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

Dėi c er ra;vkite MRS. LAPE, STONY BROOK, N. Y. Telefonai:
stotyje, persėdi r. į kita Long Island traukini, einanti į Port Jefferson). N uv 
Jamaica maždaug po 1S vai. kelionės išlipti Stony Brook stotelėj, nuo kur 
Stony Brook 8-R arba Stony Brook 586.

Susisiekimas Traukiniu iš New York’o imti Pennsylvania stoty Long 
Island traukini, einantį į Port Jefferson (dažnai jį reikia pakeisti Jamaica 
taxi už 35c priveja prie vasarvietės durų.

Automobiliu š New York o važiuoti 25 keliu iki Smithtown. o nuo čia 
imti 25A ir "i -ažiuoti iki Stony Brook gelžkelio stotelės. Nuo čia, sekant 
Stony Brook Lodge iškabą, sukti po kairei ir tiesiog važiuoti iki vasarvietės 
(viena mailė kelio).

Mokyklos baigimo vakaras.
Šv. Kazimiero parapijos moks
lo metų baigimo iškilmės buvo 
birželio 10 d. Programoje pra
džioje buvo pavaizduota Lie
tuvos praeitis ir skaudi dabar
tis. Parinktos dainos ir eilėraš
čiai giliai veikė kekvieną klau
sytoją. Pavergta Lietuva vėl 
bus laisva, skambėjo jaunųjų 
širdžių lietuviški balsai. Visi 
džiaugėsi, kad Sesselės moky
tojos parengė visą programą 
lietuviškai. Vaikų darželio da
lyviai ir visų skyrių mokiniai 
turėjo savo programą, vieną už 
kitą įvairesnę. Pertraukos me
tu prof. A. Salys pasveikino 
mokyklą už tokį lietuvišką pa
rengimą ir paragino ir toliau 
vyresniuosius mokyti jaunimą 
lietuvių kalbos.

Kunigą Rekolekcijos. Kuni
gams metinės rekolekcijos pra
sidėjo birželio 11 d. ir tęsis 3 
savaites. Rekolekcijos vyksta 
Philadelphijos Kunigų Semina
rijoj, Overbrook, Pa.

Birželio skaudžią įvykių mi
nėjimas bus birželio 16 d. 8 vai. 
vak. šv. Andriejaus bažnyčioje 
bus šv. valanda, pamaldos ir 
pamokslas, kurį pasakys kun. 
Pikturna. Sekmadienį, birželio 
17 d. 2:30 v. Lietuvių Muzika- 
linėj salėj bus tų įvykių mi
nėjimas su atitinkama progra
ma. Visa lietuviškoji visuome
nė kviečiama minėjime daly
vauti.

Mokyklos Piknikas, šv. Ka
zimiero parapijos mokyklos iš
važiavimas buvo birželio 13 d. 
Visa mokykla savo mokslo 
metus baigė su šia ekskursija. 
Neseniai 8 skyriaus mokiniai 
turėjo savo išvykimą Delevvare 
upe, laivu.

Cleveland, Ohio
Ateitininką susirinkime bir

želio 10 d. lietuvių salėje buvo 
svarstomi įvairūs einamieji rei
kalai: iškylos rengimas, narių 
į darbą įtraukimas ir kt. Taip 
pat nutarta už mirusius, žuvu
sius ir ištremtus ateitininkus 
užprašyti šv. Mišias pas kuni
gą ateitininką. Patvirtinta va
karo, davusio apie 170 dol. pel
no, apyskaita.

Kultūros Fondo valdybos 
birželio 10 d. posėdyje pasi
skirstyta pareigomis: pirm. A. 
Augustinavičienė, vicepirm. 
Pr. Skardžius ir Ig. Malinaus
kas, sekr. J. Daugėla, ižd. A. 
Laikūnas, nariai St. Barzdu
kas ir K. Talat Kelpša. J valdy
bą išrinktas senosios valdybos 
pirmininkas dr. St. Tamošaitis 
pasitraukė.

Ateitininkai organizuoja ok
tetą, kuriam vadovauti kvie
čiamas St. Navickas. Jo sutiki
mas jau gautas.

Iš Nevv York Centrai gele
žinkelių Nottinghamo darbo
vietės atleisti lietuviai vėl grą
žinami atgal, tačiau daugumas 
negrįžta, nes darbus susirado 
jau kitur. A. B.

Sąjungietės šventė 35 metu 
sukaktį. Pereitą sekmadienį 
šv. Jurgio parapijos auditori
joje 26 sąjungiečių kuopa at
šventė savo 35 metų veiklos 
sukaktį. Kuopos pirm. O. Ste- 
pulionienė apibudino draugijos 
veiklą ir padėkojo visiems už 
bendradarbiavimą ir už taip 
skaitlingą atsilankymą. Klebo
nas kun. V. G. Vilkutaitis pa
sveikino darbščias veikėjas ir 
palinkėjo sulaukti 50 metų 
veiklos jubiliejaus. Meninę dalį 
išpildė solistai: B. Petruškevi- 
čiūtė, K. Ivanauskas ir V. Jur
gelis. Akompanavo P. Ambra- 
zas.

Birželio liūdnąją dieną mi
nėjimas įvyksta sekmadienį, 
birželio 17 d. 11 vai. pamaldos 
katedros bažnyčioje. 2 vai. p.p. 
genocido parodos atidarymas, 
1300 E. 6tfi St. ir 6 vai. vak. 
minėjimas Engineer auditori
joje, St. Clair ir Ontario gat
vių kampas. M. D.

Pittsburgh, Pa.
Užbaigė mokslo metus. Bir

želio 10 d. šv. Pranciškaus 
mergaičių akademija ir šv. Ka
zimiero gimnazija iškilmingais 
aktais užbaigė 1950-1951 
mokslo metus. įvykusiuose ak
tuose dalyvavo gausus būrys 
tėvų ir svečių. Šv. Pranciš
kaus mergaičių akademijos iš
kilmėse dalyvavo žinomas Či
kagos lietuvių veikėjas Dr. Bie- 
žis su ponia. Jų duktė šiemet 
baigė akademiją ir gavo diplo
mą.

Espleniečiai vaidintojai dir
ba. Espleno vyčiai ypatingą 
dėmesį yra atkreipę į lietuviš
kąjį scenos meną. Kuopos ri
bose veikia aktyvus dramos 
ratelis, per trumpą laiką pasta
tęs nęt du vaidinimus. Akty
viausieji būrelio nariai yra: Z. 
Mažeikienė, St. Šimonis, Mary
tė Tomkevičiūtė, Jonas Puo
džiukas, Ona Markūnaitė, San- 
danavičiai, Andrius Ruzge, 
Petras ir Kazimiera Skėriai ir 
kt. Būrelio vadovas ir vaidini
mų režisierius yra nenuilstan
tis vyčių veikėjas inž. Ant. Ma
žeika.

Pirmasis piknikas Nevv Ken- 
singtone. Nevv Kensingtone 
gana veikliai dirbanti SLA su
sivienijimo kuopa birželio 17 
d. rengia pirmąjį pikniką. Kuo
pos pirmininkas praneša, jog 
piknikas įvyks vienoje iš gra
žiausiųjų apylinkės vietų — 
Wildelife Lodge.-'-'Jame daly
vauti pasižadėjo ir pats Nevv 
Kensingtono burmistras. Pik
niko vieta yra ant Leechburg 
kelio (route 56), tik kelios my
lios nuo Nevv Kensingtono. 
Pikniko rengimo komisija ir 
kuopos pirm. Ant. Stankevi
čius kviečia į pikniką atsilan
kyti ir pittsburghiečius.

W. Laukaitis Pittsburghe.
Birželio 10 d. Pittsburghe vie
šėjo SLA prezidentas, teisėjas 
W. Laukaitis iš Baltimorės, 
Md. Ta proga jis dalyvavo ir 
SLA trečios apskrities piknike 
Lietuvių ūkyje, kur pasakė lie
tuviškuosius reikalus liečiančią 
kalbą. Porą valandų prieš tai, 
W. Laukaitis trumpą kalbą pa
sakė per Povilo Dargio vado
vaujamą radijo programą.

Šventa lietuvių pareiga. ALT 
Piltsburgho skyrius pakartoti
nai ragina visas lietuviškas or
ganizacijas ir pavienius asme
nis dalyvauti tragiškųjų bir
želio įvykių minė.jime, kuris į- 
vyks birželio 17 d. 10 vai. ryte 
bus iškilmingos pamaldos šv. 
Kazimiero bažnyčioje, South 
Side. Po to demonstracija ir 
aktas Lietuvių Piliečių svetai
nėje. Kalbės iš Nevv Yorko spe- 
cialai atvykęs kun. J. čekavi- 
čius, buvęs komunistų kalėji
mo kankinys. ALT pabrėžia, 
jog minėjime dalyvavimas yra 
šventa kiekvieno Pittsburgho 
lietuvio pareiga.

Radijo vaidinimas. Lietuvių 
Katalikų radijo programa, mi
nėdama tragiškąsias birželio

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

Patenkino Brocktomečius 
per 50 metu. Teikdama anglius ir aliejų.

Prel. luinas KelmelisC

Prel. Ign. Kelmelis birželio 
24 d. švenčia savo 35 metų ku
nigystės ir 30 metų Nevvarko 
lietuvių šv. Trejybės parapijo
je klebonavimo sukaktį. Tą die
ną iškilmingas pamaldas 10:30 
vai. už parapijiečius, prietelius 
ir save aukos pats sukaktuvi
ninkas. Pamokslą sakys prel.L. 
Tulaba. Giedos Nevvarko šv. 
Cecilijos parapijos choras ve-

damas muziko M. Bernoto. 
Solo giedos Lietuvos operos 
solistė Pupenaitė - Vasiliaus
kienė.

6 vai. vak. parapijos salėje 
bus iškilminga vakarienė. Va
karienės metu programą at
liks taip pat šv. Cecilijos cho
ras, operos solistė Pupėnaitė- 
Vasiliauskienė ir parapijos vai
kučiai.

N E W A R K
Tėvą Diena bus minima bir

želio 17 d. Tą dieną bus atlai
kytos šv. mišios už mirusius ir 
gyvus tėvus, kurias užprašė šv. 
Vardo Dr-jos nariai. Draugijos 
nariai ■ ir visi parapijos vaikai 
eis tą dieną prie šv. Komuni
jos aukodami ją už savo tėvus.

Iškilmingas Fatimos šv. P. Ma
rijos statulos pašventinimas 
Sekmadienį, birželio 17 d.

Nevvarko lietuvių parapijos 
bažnyčioje sumos metu bus iš
kilmingai pašventinta Fatimos 
Šv. P. Marijos statula.

Statulą nupirko ir paaukojo 
Nevvarko lietuvių parap. baž
nyčiai garbingi parapijiečiai 
Stasys ir Morta Andriuškevi
čiai. Parapijos klebonas kun.

; I

mėnesio dienas per savo prog
ramą birželio 17 d. transliuos 
įdomų vaidinimą “Miškas ūžia, 
verkia, gaudžia.” Radijo klau
sytojai prašomi tos retos pro
gos nepraleisti.

Lietuviukai stato operetę. 
Eirželio 17 d. Šv. Vincento lie
tuvių parapijos Esplene moki
niai, mokyklos užbaigtuvių 
proga stato operetę. Vaidini
mas įvyks Esplene mokyklos 
salėje 7:30 vai. vakare. Visi 
lietuviai nuoširdžiai kviečiami 
operetės pastatyme dalyvauti.

Lietuvių Dienos komiteto 
posėdis. Lietuvių Dienos ren
gimo komitetas, kuris yra su
darytas iš daugelio Pittsbur- 
gho ir Vakarinės Pennsylvani- 
jos lietuvių organizacijų, pra
neša. jog Ji’gazinacijų atstovų 
posėdis įvyks 
vai. po pietų, 
klubo salėje, 
North Side.

<«• <♦> <«• -3B- <♦> <♦> -3S- <«

Parduodame

BROCKTON ICE X COAL CO
27 I-avvrence SL, Brockton, Mass.

Tel. 189

N J
prel. I. Kelmelis, kunigai ir pa
rapijiečiai reiškia širdingiausią 
padėką ponams Andriuškevi
čiams už tokią didelę ir gražią 
auką. Kasdien čia rasi tikin
čiųjų besimeldžiančių prašant 
palaimos, malonių ir užtarimo 
įvairiuose gyvenimo reikaluo
se.

Ateityje bus įvesta nuolati
nė novena prie Fatimos Dievo 
Motinos statulos.

įvairūs skelbimai

PARDUODAMI NAMAI
Pardavimui tarime namų visose 

miesto dalyse — Brooklyne, Queens, 
Nassau County.

Visi turi po tuščią florą, aliejumi 
apšildomi, su garaažis, 1, 2, 3 šei
mom ir apartament hausus. Taipgi 
ir naujų turime. Netoli stotis sub- 
way.

B. Z I N I S
361 Unien Avė., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

Į William J. Drake
(DRAGŪNAS)

Į LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 03 VVAREHAM PL 

JAMAICA, N. Y.
TeL JAmaica 3-7722

|

4 John W. Anseli

1
 LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New Yo

Telefonai:
Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-

“‘“““T
SO 9-4618 !

« 
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I 
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Kės. SO 8-3729

Lithuanian 
Furniture Co.

M O V E R S —
Insured and Bonded

Local & Long Distance Moving

326-328 W. Broadvvav
SO. BOSTON. MASS.
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A. J. N AM AKS Y
Office Tel. SO 8-0948

Real Estate & Insurance
409 VV. BROADVVAY

SO. BOSTON, MASS.

Res. 37 Oriole Street

WEST ROXBURY, MASS. 
Tel. PA—7-1233-VV

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
VVESX — 1230 KILOCYCLES. SALĖM. MASS.

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

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

LITHUANIAN RADIO HOUR

366 West Broadvvav Sout Boston 27, Mass.

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

PROGRAMOS
Lietuviu Radijo Draugijos

J. P. GINKIS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAI.. POPIET. —WWRL 1600 kc

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir tt. Vestuvės,

STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVTTAS V. IBAREVIČIES
Muzikos Dir. Pranešimu Dir.'

495 GRAND

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

J. Virpša

<«■

birželio 17 d. 3 
Lietuvos Sūnų 

18 Belmont St.,

J. P. GINKIS 
Direktorius

Tau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—i

JOK. J. STEKAS, Dir.

■šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. 1w.ę

1261 White St. Hillside, N. J. £

Tel WAverly 6-3325 }

SAVI, PAS SAVUOSIUS! ♦

Stotis WEVD—1330 kil. 5000

Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ



Birželio 15, 1951 BJRBtNlNK AS -----»

LIEPOS -JULY 1, SEKMADIENĮ,

DEXTER, PARKE,
BROOKLYN, N. Y.

“Darbininko” ir T. T. Pranciškonų 

j!ikūrimo Brooklyne proga

DIDINGA Lietuviu Diena
DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI

New Yorke

C

Programoje liaudies dainos, šokiai, įvairūs laimėjimai
VISI RUOŠIASI GAUSIAI DALYVAUTL Jš TOLIMESNIŲ

VTETV RENGIAMOS EKSKURSUOS AUTOBUSAIS.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas 

Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y

■<
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PRAKAITAVIMAS
DR. A. GRIGAITIS

Odoje, be taukų, yra dar 
prakaito laukelių. Per šias 
liaukas žmogus prakaituoja. 
Prakaite, be vandens, yra iš
tirpusios nereikalingos mūsų 
kūnui medžiagos. Prakaito 
liaukos apsuptos kraujo inde
lių. Tekėdamas kraujas palie
ka nereikalingą vandenį ir ja
me ištirpusias medžiagas. Visa 
tai su prakaitu išeina pavir
šiun. Mūsų oda prakaituoja be 
paliovos, tik mes to nepaste- 

•bim, nes prakaito vanduo ga
ruoja ir kyla oran, o kietosios 
medžiagos, kurios buvo ištir
pusios prakaite, lieka ant odos, 
šias medžiagas pašaliname 
besiprausdami ar besima ūdy
dami. Toks prakaitavimas yra 
normalus. Žmogus normaliai 
daugiau prakaituoja karštu 
metu arba sunkų darbą be
dirbdamas. Čia kalbėsiu apie 
nenormalų prakaitavimą.

Dažniausiai žmogų vargina 
naktinis viso kūno, pažastų ir 
kojų prakaitavimas. Paprastai 
naktimis prakaituoja žmonės, 
sergą chroninėm ligom, su pa
kilusia temperatūra. Tai parei
na nuo nuodingų medžiagų a- 
pykaitos produktų. Ypač nak
tinis prakaitavimas vargina 
sergančius plaučių džiova. 
Taip pat naktimis prakaituoja
ma pairus nervų sistemai. Li
goniai, sergą naktiniu prakai
tavimu, turi vengti sūrumų, 
prieskonių, gerti daug rūgusio 
pieno, pasukų, rytą vakarą vi
są kūną apsiprausti drungnu 
vandeniu ir minkštu rankšluos
čiu apsišluostyti arba elgtis, 
kaip nurodo gydytojas.

Ypač dažnai žmones vargina

pažastų prakaitavimas, kurio 
priežastis dažnai būna neracio
nalūs drabužiai, žmogaus rie
bumas ir nervai. Šitaip dau
giausia prakaituoja moterys. 
Žinoma, prakaitavimas padidė
ja šiltu metu. Užsistojąs ant 
kūno prakaitas pradeda dvok
ti, kas tokį asmehį verčia ša
lintis žmonių draugystės. Vie
nu iš geriausių būdų kovai su 
šiuo nemaloniu reiškiniu yra 
tinukamas apdaras, kuris leng
vai leidžia prakaitui išsigaruo
ti, ir dažnas prausimas pažas
tų vandeniu ir muilu. Išpraus
tas pažastis patartina ištrinti 
atmieštu spiritu. Taip pat yra 
gera pudruoti pažastes pav. 
3% solicylo pudra, arba spe
cialia prakaitavimą šalinančia 
pudra. Išvengti odos suerzini
mo pažastesna dedama vata. 
Pažastų nemalonaus kvapo pa
šalinimui patartina vartoti po- 
tasium permanganate silpną 
skiedinį (1:1000). Minkštas 
skudurėlis pamirkomas šiame 
skiedinyje, nugręžiamas ir de
damas ant labiausiai prakai- 
tuojančių bei skleidžiančių ne
malonų kvapą vietų ir palaiko
mas trumpą laiką.

Kojų prakaitavimas

Kojos prakaituoti dažnai 
pradeda dėl virškinimo sutri
kimo, o moterų dėl nenormalių 
mėnesinių. Kojų prakaitavimą 
didina netinkamas apavas, pav. 
guminiai padai, arba ankšti 
batai. Vienas iš geriausių vais
tų gydyti kojų prakaitavimą 
— kasdien plauti vandeniu ir 
muilu, kasdien keisti kojines. 
Vasarą gera rytais pavaikščio-

ti “po rasas”, žiemos metu, 
nuplovus kojas, mirkyti tai šal
tam, tai šiltam vandenyje. Pra
kaituojančias Kojas nuplovus, 
patartina apšluosyti 5% for- 
malino skiediniu, šių vaistų 
negalima naudoti esant ant ko
jų žaizdelių arba odos sutrūki- 
mų. Dažnai mažina kojų pra
kaitavimą šilto vandens vonios 
su ąžuolo žievės nuovirom. Pa
staruoju metu nemaloniam 
prakaito kvapui šalinti varto
ja chlorofilo tabletes.

V argonininkas, baigęs kon
servatoriją, turįs ilgametę 
praktiką,'gražų balsą ir paty
rimą choro vadyboje, ieško 
vietos. Rašyti: “Darbininkas”, 
417 Grand St, Brooklyn 11, 
N. Y.

Šv. Jurgio draugija birželio 
23 d. Dexter Parke, 74-11 Ja
maica Avė., Woodhaven, N. Y. 
ruošia 71-jį metinį pikniką. 
Pradžia 2 vai. p. p. Šokiams 
gros J. Pavydzio orkestras.

SPORTAS
• Anglijos futbolo rinktinė 

dabartiniu metu vieši Austra
lijos žemyne. Pirmąjį susitiki
mą prieš Australijos rinktinę 
anglai laimėjo rezultatu 4:1 
(3:1). Rungtynes, kurioš buvo 
sužaistos Sydney stadione, ste
bėjo 40.000 žiūrovų.

• Lietuviams gerai žinoma 
German - Hungarians futbolo 
komanda iš Brooklyno laimėjo 
nacionalinę taurę finalinėse 
rungtynėse, nugalėdami Har- 
marville (Pa.) Soccer Club 4.5.

• Glasgow Celties laimėjo 4 
ir 5 susitikimą šiame kontinen
te. ši škotų futbolo komanda 
šiais metais laimėjo savo kraš

to varžybas dėl pokalo, o atvy
kusi į šiaurės Ameriką sėk
mingai gastroliuoja. Paskuti
nieji 3 priešininkai buvo Phi- 
ladelphia profesionalų lygos 
rinktinė ir Ontario (Kanados) 
rinktinė.

• Žymusis Amerikos viduri
nių distancijų bėgikas Wilt pa
siekė šiomis dienomis 1 mylios 
US rekordą, nubėgdamas šį ke
lią per 4:10.3.

• Chicagoje neseniai lietu
viai sportininkai įsteigė naują 
sporto klubą, pavadindami jį 
Perkūnu. Lig šiol egzistavę 
sporto klubai šiuo baigė savo 
gyvavimą. P. V.

FUTBOLO TAURES TURNYRAS | 
i «
| Hunts Point aikštėje, Hunts Point Avenue ir Randai! Avė., 

Brony, šį sekmadienį, birželio 17 d.

1:30 v. p. p.

LITHUANIAN-UKRAINIAN AMERICANS
3 v. p. p.

WARSAW - PRAGUE

I
5

«

9
9

» *■ * »*

5 v. p. p. S
dviejų laimėjusių komandų rungtynės už taurę. Po to šokiai « 

prie puikaus čekoslovakų orkestro.
Privažiuoti į aikštę su Pelham Bay Park Local traukiniu iki « 
Hunts Point Avenue stoties. |

___________________________ «

i 
i 
i 
I i

I 
i
i

S. Barasevičius ir Sūnus | 

FUNERAL HOME
254 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 
TeL SOuth Boston 8-25M 

AVeaue 8-3484

<

CHARLES SPORTSWEAR
Sav. K. Krasnakevičius,

515 Hashington SL,
Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo.
Tel. HA 6-9839

4 —«—  1------——
1 Tel. STagg 2-5043

i
i
i

Mattheu P. Balla?
< Bieliauskas >

Laidotuvių Direktorių- 
Notary Publi<

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

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui

u

Autoniatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

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

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

i
660 Grand Streei
Brooklyn. N. Y

•EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius—Balsam uoto jaa

FURNITURE CO

Ateikite į krautuvę, kurioje

+ 44444-44 1 44444444-4***4-**4* 44*44 44444 4*1411110 4 * 444* 
+ Telefonas: EVergreen 4-8934 ;
i«+ PARAMOINT BAR & GRILL

STANLEY MISIŪNAS IR StJNUS EDMARD MIŠIŲ N AS 
SAVININKAI

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeitu
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 

X Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas 
+ 
į 502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

Z 
+ 4>
* 
■4 * 
•¥ 
•¥

+♦ f +
++♦ 
į 
t

Sifilit 144441U MIIHl Hllll 1*><4

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKAZUPP’S BAR

JOS. ZELDAT, JR„ Savininkas
Vizų lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU ROSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAV iMAS 

Prašome užeiti ir įsitikinti.
411 GRAND STREET

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

REAL ESTATE & INSURANCE

8656 «5th St, Woodhaven 21, N.
Tel. VIrginia 7-1896

I

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS

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

neys) ir pūslės ligų. Liepos Žie
dai yra gerai ir nuo kosulio, 
paeinančio nuo šalčio ir gerklės 
nesmagumų ir užkimimo. Lie
pos Žiedai, pašutinus gerai dėti 
ant skaudulių, ir skaudančių 
sutinimų, žaizdų ir vočių. Lie
pos žiedai turėtų būti visų na
muose kaipo naminė gyduolė. 
Liepos Žiedų svaras S2.50 pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ALEAANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

PIRKITE BAR & GRILL
Geromis sąlygomis galima įsigyti 
industrijos aplinkumoje, Brooklyne, 
aline ir valgyklą. Galima pirkti su 
namu arba vien tik biznį. Plates- 
nias informacijas suteiks —

J. P. MAČIULIS

Y.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ėVČ.

4
I

I 
I
I

i
i4.

231 Bedford Avenue
Brooklyn. N Y

| Tel. VIrginia 7-4499

F. W. Shalins
(Jalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

-$150-
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

I

1 i

I
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i
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Bostone

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

'Asmeniškas Patarnavimas"
331 SMITO ST.

PROVIDENCE, R. L

Telephone. .

OFISO: DEXTER 1952 
Namų: PL 6236

Tel. SO 8-2805

¥
ii Pristatome Alų ir Toniką

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų.

.44****4>*************4**44 4'444'4*i'l 4 4 4**44*444*******j;

i* 
t+•

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

BORIS BEVERAVE CO.

Pirmininkė — Eva Markslenfl,
625 E. Sth St, So. Boston, Mass 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Flce-Plrmininkė—B. Galliūnlenč, 

8 Winfield St, So. Boston, Mass
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

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

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

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

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7 .30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Jeventh St, So. Boston, Mass.

Vlsait draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolu raštininke

*

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

OPTOMETRISTAI
477 W. BKOADtVAY

So. Boston, Mass.

* 
t 
I
*

t 
»
* 
I

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

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

SO 8-2712
■t ----------

Res. BIG 9013 **■
■

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius
534 E. BROADWAY 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.
I
Ii

T*
TeL NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

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

J. ARLAUSKAS, Savininkas Į
220 E Street TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass. +

H'H+HIHH + H f'I>M>>MT1 T 44 T 44 < UI I U IT >>' !1 IIfH>v

i

A Nauja moderniška koplyčia dykai visiems. Kreipdamiesi i mus A 
X turėsite mandagų ir sąžiningą patarnavimą A
J 2128 Carson Street S.S., Pittsburgh, Pa. J

į“ Te!. HEmlock 1-0203 į

A. L VENSLOVAS
LIETI VIS GRABORIUS 

LAISNIUOTAS LAIDOTI VIU DIREKTORIUS

C A S P E R
.-'UNERAL iOM*

187 DOBCHBSTEB STREET 
South Boston. Hm 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

laidotuvių Direktoriuj - 
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SO 8-1437

SOuth Boston 8_3»6e

VYTAUTAS YAKAVONIS
FUNERAL HOME

741 NO. MAUS STREET 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas diena ir naktj.
Koplyčia šermenim* dykai
Tel. BROCKTON 8-1580

I 
I 
i 
I 
i 
i

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

<•
I

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609
•s.
•>

4-

4-

a

WAITKUS
FUNERAL HOME

187 VVEBSTEB AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAHKUS
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas 
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja moderniška koplyčia. šer» 
meninis dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

WA1TT
FUNERAL HOME

36 EMERSON AVĖ 
Brockton. Mass

EDVVARD J. WAITT 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

TeL Brockton 3368

1

I 
i 
i 
i 
i 
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J
Kitur

ei. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

UIS Mt Vernon St 
Philacjelphia, Pa.

Moderniška laMojime jatalg* 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingfems suteikiama 
nakvynė

Kreipkitės diena ir naktj

j4**444** 44 4 4 4 4 11111114 44*.
f Phone, FEderal 1622

H A S E R
Funeral Home
AMBULANCE SERVICE 

Mes esame dėkingi už jūsų 
biznį

512 Chartiers Avenue 
McKees Rocks, Pa. 

’Hrii iniinilllilll HM

i + +

ii
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“DARBININKO” REDAKCI
JA IR ADMINISTRACIJA 

nuo birželio 15 d. persikelia į 
naujas patalpas — 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
(prie Myrtle - Broaduay sto
ties). Tel. GLenmore 5-7068. 
Visais “Darbininko” reikalais 
prašom rašyti ir asmeniškai 
kreiptis naujuoju adresu.

Lankė sulaikytuosius. BAL
Fo pirm. kan. J. B. Končius su 
centro reikalų vedėju P. Min- 
kūnu birželio 6 d. aplankė El- 
lis Island saloje sulaikytus lie
tuvius. Beveik visi yra sulai
kyti dėl plaučių. Dalis sulaiky
tųjų po 2-3 savaičių, nustačius, 
kad aktyvaus TBC proceso 
nėra, paleidžiami. Dalis dar 
yra palikta ilgesniems tyri
mams.

Birželio 11 d. BALFo centro 
reikalų vedėjas aplankė U. S. 
Marine Hospital gulintį veter. 
daktarą K. Avižienį, kuris iš 
Vokietijos yra atvykęs gegužės 
26 d. ir čia paguldytas ilges
niam laikui tyrimams.

Išvyko praktikos darbams. 
Giedrė Zauniutė, operos solis
tės Vincės Jonuškaitės duktė, 
sėkmingai perėjusi į antrą che
mijos kursą Marymount Col- 
lege, pasilsėjusi po egzaminų, 
išvyko praktikos darbams va
sarai j Nevv Hampshire.

“Gabija”, naujasis literatū
ros žurnalas, turėjęs šį mėnesį 
išeiti iš spaudos, dėl vasaros a- 
tostogų ir karščių, kurių me
tu domėjimasis literatūra vi
suomet sumažėja, pasirodys 
vasarai besibaigiant.

-Naktis viršum širdies”, šio 
pavadinimo neseniai mirusio 
rašytojo Juozo Krumino kny
gą prieš kelis mėnesius išleido 
Gabija. Apysaka susilaukė 
skaitytojų susidomėjimo ir jos 
laida jau baigiasi. Norintieji 
šią knygą įsigyti dar gali kreip
tis šiuo adresu: Gabija, 340 
Union Avė., Brooklyn 11, N. 
Y. Knygos kaina §1.50.

Pasveiko J. Kruze. BALFo 
centro tarnautojas Jonas Kru
ze, kuris buvo susirgęs ir vė
liau operuojamas, šiuo metu 
jau pasveiko ir sugrįžo į savo 
darbą.

Dr. Antanas Saričiūnas, 
gyv. 325 Stenpe St. Brooklyn, 
N. Y., išlaikė anglų kalbos eg
zaminus ir toliau ruošiasi eg
zaminams gydytojo praktikai 
gauti.

Malonus Lietuvi, savo dosnia auka paremk
NAUJĄJĮ LIETUVIŲ RELIGINĮ, TAUTINĮ IR KULTŪRINĮ CENTRĄ—

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNĄ
Brooklyn 21, N. Y. 680 Bushvvick Avė., j

Prie vienuolyno kuriama

DIDŽIULE SPAUSTUVE
r 

kur spausdinami TT. Pranciškonų leidiniai:
1. DARBININKAS, du kartus savaitėje išeinąs laikraštis ;
2. AIDAI, pasaulio lietuvių mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyvenimo žurnalas j
3. ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS, mėnesinis religinio - patriotinio pobūdžio laikraštis. 
Taip pat kiti lietuviški laikraščiai, žurnalai ir knygos.

Naujam vienuolynui yra pirkti seni namai, reikalingi kapitalinio remonto. Vienuolyno ! 
pirkimo skoloms padengti, remontams atlikti ir spaustuvei įkurti reikalingos didelės sumos > 
pinigų. Be to, vienuolynui trūksta reikalingiausių baldų, koplyčiai reikalingiausių daiktų.

Už kiekvieną, kad ir mažiausią auką. Pranciškonai bus amžinai dėkingi.
Naujam Pranciškonų vienuolynui ir spaustuvei aukas prašome siųsti šiuo adresu:

«

FRANCISCAN FATHERS
680 Bushuick Avenue Brooklyn 21, N. Y. !

Tel. GLenmore 5-7068

“Laisvosios Europos” lietu
viškasis skyrius, kurio pirmi
ninku yra min. V. Sidzikaus
kas, jau susirado sau patalpas 
ir įsikūrė Nevv Yorke, Har- 
grave Hotel, 310 kambaryje.

Iš “Amerikos Balso”. “Ame
rikos Balsas” pereitą pirma
dienį persiuntė į Lietuvą A. 
Vanagaičio paminklo atidary
mo iškilmes, kurios įvyko Chi
cagos šv. Kazimiero kapuose. 
Buvo girdėti prel. Urbos, adv. 
A. Olio, adv. Biežio ir kt. kal
bos ir lietuvių choro giesmės. 
Šias iškilmes į plokšteles įrašė 
“Amerikos Balso” tarnautojas 
inž. Pov. Labanauskas. Jis ta 
pačia proga parinko ir kt. me
džiagos iš Chicagos transliaci
joms į Lietuvą.

Taut. Klubas turės atskirą 
stalą “Darbininko” piknike. 
Liepos mėn. 1 d. “Darbininko” 
ruošiamame piknike Tautinin
kų Klubas nutarė dalyvauti 
organizuotai ir įsirengti savo 
atskirą stalą. Klubas kviečia ir 
kitas lietuviškas organizacijas 
šiame piknike organizuotai da
lyvauti.

Audžia liet. taut. juostas. 
Marija Šaulienė, tremtyje Vo
kietijoje įsteigusi ir vadovavusi 
lietuviškų juostų audimo stu
diją, šiuo metu pati audžia 
lietuviškas juostas ir sutinka 
pamokyti kitas, kurios norėtų 
šio vertingo darbo pramokti. 
Pas ją galima užsisakyti ir liet, 
juostų, kaklaraiščių ir kt. audi
nių. Kreiptis 97 Meserole St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Priėmimas graiku laive. 
Penktadienį, birželio 8 d. Grai
kų laivų linija pakvietė visą 
konsuliarinį korpusą pietų: 
Laivas stovėjo prieplaukoje, 
Hoboken, N. J. šeimininkai 
buvo labai vaišingi. Iš lietuvių 
dalyvavo gen. konsulas J. 
Budrys ir vicekonsulai — V. 
Stašinskas ir A. Simutis. Per 
tokius pobūvius palaikomi se
ni draugiški ryšiai ir užmezga
mi nauji. Verta pažymėti, kad 
naujo Graikijos gen. konsulo 
pavardė yra Poumpouras (ta
riama Pumpuras).

B. Darlys dainuos operoje.
Solistė Barbora Darlys iš Fes- 
tival Opera Company gavo 
kvietimą ir dainuos šiose ope
rose: St. Moniuškos “Halkoje” 
dainuos Halkos partiją kartu 
su Jonu Kiepura spalio 2 d. 
Chicagoje, spelio 21 Detroite. 
Lapkričio 5 d. Cincinnati. Ohio, 
dainuos “Aidą” ir “Toscą”. 
Lapkričio 15 d. Cleveland, 
Ohio, dainuos “Halką”.

New Yorkas ruošiasi oro 
puolimams. Nevv Yorko Civili
nės Apsaugos išleistame atsi
šaukime ypatingas dėmesys 
kreipiamas miesto evakuacijos 
reikalui, jei Nevv Yorkas būtų 
pultas iš oro. Pabrėžia
ma, kad po eventualaus priešo 
puolimo joks žmogus neturės 
teisės savavališkai palikti 
miestą. Sauvaliavimui sutram
dyti bus imtasi pačių griež
čiausių priemonių. Kad būtų 
išvengta judėjimo susikimši
mo, kuris be abejonės pareika
lautų nemaža žmonių aukų ir 
visiškai sutrukdytų maisto bei 
vaistų pristatymą, yra paruoš
tas miesto evakuacijos planas, 
kurio reikės griežčiausiai lai
kytis. Pirmenybė bus duodama 
motinų, vaikų, senelių, palie
gėlių ir ligonių evakuacijai.

Paminėjo dr. K. Griniaus 
mirties sukaktuves. Nevv Yor- 
ker viešbučio patalpose birže
lio 9 d. 7 vai. v. įvyko mirusio 
Lietuvos prezidento dr. K. Gri
niaus mirties metinių minėji
mas. Minėjimą atidarė Sanda
ros 1 kuopos pirm. inž. A. No
vickis. Po trumpo įžanginio žo
džio velionis pagerbtas susi
kaupimo minute. A. Mrozins- 
kas paskambino Fr. Chopino 
“Marsche funebre”, o J. Rūte
nis paskaitė pritaikytą savo 
eilėraštį. Kalbėjo žurn. H. Bla- 
zas, dr. V. Tercijonas ir min. 
V. Sidzikauskas. Dail. C. Janu- 
šo pieštą didžiulį dr. K. Gri
niaus portretą puošė gausios 
gėlės ir liet, vėliava, perrišta 
gedulo juosta. Mekas ir D. šu- 
laitis minėjimą nufilmavo.

Dr. A. šliupaitė apie moder
niuosius JAV vaistus. “Ameri
kos Balso” kviečiama, dr. Al
dona Šliupaitė parengė paskai
tą apie moderniuosius Ameri
kos vaistus, ši paskaita bus 
pertransliuota į Lietuvą.

Aukojo motinoms tremtyje 
sušelpti. Per BALF 86 skyrių, 
Patersone, motinoms tremtyje 
sušelpti aukojo šie lietuviai: 
Patersono Lietuvių Tremtinių 
Draugija §12.65, Jonas Sprai- 
naitis, skyriaus pirmininkas 
§5,00. Po §2.00 aukojo: Ed
vardas Kindera. Juozas Baub
lys, Juozas Žilius, Marcelynas 
Senulis ir Stasys Adomaitis. 
Po §1.00 aukojo: A. Paškai- 
tienė, St. Miknius. K. Smilge
vičiūtė, J. Cilincevičius, V. Sle- 
pokovas, A. Masionis, Ūsienė, 
A. Rugys, R. Janulevičius, 
Pečkienė, O. Urbaitienė, E. Vi
limaitė, A. Tocionienė, S. Šat- 
kuvienė ir M. Gelčienė.

(Kor.)

Tremtinių vakaras, įvykęs 
pereitą sekmadienį Klasčiaus 
salėje, nors ir blogam orui e- 
sant, sutraukė gražų būrį 
Brooklyno lietuvių. Dalyvių 
tarpe daugiausia matėsi trem
tiniai. Vakaro programą išpildė 
Liet. Meno Kolektyvo tautinių 
šokių grupė, nuotaikingai pa
šokusi porą tautinių šokių, o
M. Liuberskio vadovaujamas 
Operetės choras padainavo ke
letą dainų. Choro atlikta pro
grama publikos buvo labai šil
tai sutikta.

Nuotaikingai vakaro progra
mai vadovavo dramos aktorius 
Vitalis Žukauskas.

Nauja lietuviška šeima. Bir
želio 10 d. Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje susituokė 
tremtinis dr. B. Svogūnėlis su 
Julija Pažereckaitė. Jaunosios 
brolis kur.. V. Pažereckas, asi
stuojant kitam broliui kun. A. 
Pažereckui ir l un. Raugalui, 
atlaikė sutuoktinių intencija iš
kilmingas šv. mišias ir suteikė 
moterystės sakramentą. Iškil
mingi vestuvių pietūs įvyko 
Apreiškimo parapijos salėje, 
kuriuose dalyvavo apie 200 ar
timųjų ir giminių. Jaunosios ir 
dviejų kunigų motina E. Pa- 
žereckienė yra susipratusi lie
tuvė, išaugino gausią lietuviš
ką šeimą, daug dirbo katalikiš
kose organizacijose ir visą lai
ką buvo ištikima parapijietė.

Naujai lietuviškai šeimai lin
kima daug laimės moterystės 
gyvenime.

Vyt. Beliajaus naudai su
ruoštame tautinių šokių festi
valyje dalyvavo keletos tauty
bių tautinių šokių grupės. Lie
tuvių grupė atliko atskirą pro
gramos numerį. Vyt. Beliajaus 
rūpesčiu Joan of Are Hign 
School turi visas lietuviškų 
tautinių šokių plokšteles. Fes
tivalyje lietuviai išmokė kita
taučius šokti lietuvišką suktinį. 
Mokyklos vadovybė labai 
džiaugėsi užmezgusi kontaktą 
su lietuvių tautinių šokių gru
pe. Žiūrovų buvo susirinkę a- 
pie 200.

EDVVARD M. O’CONNOR, 
D. P. Komisijos narys, kalbės 
Carnegie Hali birželio 16 d.

Dalyvaukime birželio trėmi
mų minėjime, šį šeštadienį 
Carnegie Hal patalpose įvyksta 
New Yorko lietuvių, latvių ir 
estų jungtinis birželio trėmimų 
minėjimas. Tai pirmoji Nevv 
Yorke tokio didelio masto de
monstracija.

Visi lietuviai j tremtinių pa
galbos vajų spalio mėn.

BALFo centro iniciatyva iš
rinktasis tremtinių pagalbos 
vajaus komitetas, norėdamas 
kuo plačiausiai įjungti D. Nevv 
Yorko lietuvius į darbą, išsiun
tinėjo visoms vietos liet, orga
nizacijoms laiškus, k v ėdamas 
įsijungti talkon ir pranešti tam 
darbui deleguojamus asmenis.

Laiškuose taip pat prašoma 
spalio 7 d. neruošti savų pa
rengimų, nes tą dieną Queens 
Lošt Battalion salėje įvyksta 
vajaus komiteto ruošiamas di
džiulis koncertas.

Lietuvių Diena Lindene, 
Laisvės Parke, ruošta Nevv 
Jersey Liet. Tarybos, birželio 
10 d. praėjo su dideliu pasise
kimu. Trumpa kalba programą 
pradėjo prel. I. Kelmelis. Jung
tinis Nevv Jersey lietuviškų pa
rapijų chorai (apie 100 cho
ristų), vadovaujamas muz. 
Alg. Kačanausko, sugiedojo 
Lietuvos ir Amerikos himnus. 
Po to kalbėjo vicekonsulas Sta
šinskas. Programoje jungtinis 
parapijų choras padainavo 
“Ant tėvelio dvaro” — Šim
kaus, “Stikliukėlis” — Korsa
ko ir “Pasisėjau žalią rūtą”— 
Neimano.

Programą užbaigė kun. P. 
Totoraitis, trumpa malda už 
kenčianičą Lietuvą.

Rašytojas Stasys Būdavas 
lankėsi “Darbininko” redakci
joje. šiuo metu jis eina vienoje 
Rocklando, Miane, bažnyčioje 
kapeliono pareigas ir ten ma
no pasilikti iki rudens. Lais
vu laiku triūsia prie savo ro
mano “Rapolas Geležinis”, ku
rio I tomą baigia perrašyti (vi
so bus trys tomai).

Nevv Yorko universitetas bir
želio 6 d. išleido 119-tąją lai
dą. Tarp 8.673 asmenų baigu
siųjų sąraše yra šios lietuviš
kai skambančios pavardės, 
George Anthony Kachickas, 
gavęs filosofijos daktaro laips
nį. Antanas Musteikis ir Jack 
Barkus — magistro laipsnius, 
ir keletas kitų.

Tremtiniu ratelio vardu p.
Valkavičius organizuoja trijų 
dienų ekskursiją į Kanadą. Pa
kely sustos prie Niagaros krio
klio. Ekskursija įvyks rugsėjo

1, 2 ir 3 dienomis.

Mirė Aitučiai, So. bostonie
čiams gerai žinomi ūkininkai, 
gyvenę Bridgevvater, Mass. 
Mykolas Aitutis mirė gegužės 
19 d., o jo žmona gegužės 31 
d. Liko jų sūnūs Pranas ir Le
onas, kurie tvarkys ūkį ir bos
toniečius aprūpins ūkio pro
duktais.

Tėvų Diena ruošiama birže
lio 17 d. Šv. Vardo draugijos 
vyrai kviečia visus vyras-tė
vus dalyvauti 8 vai. šv. mišio
se, priimti šv. komuniją ir po 
pamaldų dalyvauti bendruose 
pusryčiuose. Pusryčių metu 
bus tėvų garbei skirta progra
ma.

Liet. Vyčių susirinkimas į- 
vyko birželio 12 d. 8 vai. savo
se patalpose. Buvo rodoma 
naujas filmas apie Lietuvą. 
Dalyvavo gausus jaunimo bū
rys, kuris po susirinkimo gra
žiai pasilinksmino.

Skučinskaitė, šv. Petro pa
rapijos kunigų pastangomis, 
gavo stipendiją studijoms vie
noje Bostono kolegijoje. Daro
ma žygių ir dėl antros stipen
dijos. Pereitais metais buvo iš
rūpintos taip pat dvi stipen
dijos.

Lituanistinė Bostono mo
kykla mokslo metus užbaigia 
birželio 16 d. iškilmingomis pa
maldomis ir specialiu aktu.

Parapine Bostono lietuvių 
mokykla mokslo metus baigia 
birželio 17 d. 23 graduantai 
birželio 14 d. buvo išvykę pas 
Tėvus Marijonus į Thompsoną, 
kur turėjo susikaupimo dieną.

Kun. Kontautas palydėjo 
Bostono vyrus į vyrų rekolek
cijas Kennebunk Port, Me., pas 
Tėvus Pranciškonus.

šv. Petro parapijos salėje, 
po bažnyčia, pradėtas remon
tas.

Prof. K. Pakštas birželio 6- 
10 d.d. lankėsi Bostone. Buvo 
apsistojęs klebonijoje. Dalyva
vo kun. P. Virmausko pagerbi
me ir po to išvyko aplankyti 
Tėvus Pranciškonus. Maine.

Bostono universitetas birže
lio 3 d. išdalino 3400 diplomų 
baigusiems įvairius universite
to skyrius. Baigimo iškilmės 
įvyko Boston Garden auditori
joje.

Lietuviai perkasi namus. 
Negalėdami gauti žmoniškes
nių butų, daugelis tremtinių 
perkasi nuosavus namus. Na
mų pardavimo agentūrose, So. 
Bostone, jau dirba apie 10 lie
tuvių tremtinių. Daugumas jų 
dirba A. Ivas - Ivaškevičiaus 
“real estate” agentūroje. Pir
kėjai įmoka nedidelę pradinę 
sumą ir gauna lengvas išsimo- 
kėjimo sąlygas.

Povilas Mažeika, buvęs Lie
tuvos prekybinio laivyno jūri
ninkas, gavo inžinieriaus dar
bą ant žvejų laivo, žvejojan
čio New Bedford. Mass. Jo 
šeima gyvena Brocktone. Su
gautos ir parduotos žuvies pa
jamų nuošimtis padalinamas 
tarp darbininkų. Todėl jūri
ninkų uždarbis priklauso nuo 
pasisekimo žvejyboje.

Paklydo mergaitė. Dail. J. 
Tryčio dukrele Judita birželio 
8 d. išėjo į gatvę ir bežaisda
ma su draugais nutolo nuo sa
vo namų ir nebežinojo kaip su
grįžti. Viena moteris pastebė
jusi paklydusią mergaitę pri
statė policijai, kur tėvas ją ir 
surado.

Fr. Kumpaitė, buvusio 
“Darbininko” intertipisto Jono 
Kumpos duktė, dirba Ameri
kos laivyno departamente, Wa- 
shingtone. D. C., stenografiste. 
Jono Kumpos sūnus Petras y- 
ra vieno Baltimorės dienraščio 
reporteris.

Dr. Stasys Mikalonis atlie
kamu nuo medicinos praktikos 
laiku tapo paveikslus. Vieną 
jo paveikslą įsidėjo "Daily Re- 
kord” dienraštis.

Valentinas Vakauzas šiomis 
dienomis nupirko maisto ir į- 
vairių prekių krautuvę, 53 “I” 
St., So. Bostone. Vakauzas su 
žmona Angele ir 4 mažais vai
kais atvyko tik prieš 3 me
tus. Abu sunkiai dirbdami, su
sitaupę keletą šimtų dolerių, 
sumanė pabandyti laimę biz
nyje. Linkime biznyje laimės 
ir pasisekimo. Draugai.

James Curley vėl įstatė savo 
kandidatūrą Bostono miesto 
majoro vietai ir siuntinėja laiš
kus piliečiams, prašydamas 
remti jo kandidatūrą. Jis yra 
buvęs keturis terminus Bosto
no miesto majoru, vieną kar
tą Mass. gubernatoriumi ir 
vieną kartą JAV Kongreso 
atstovu.

Inž. dr. Jurgis Gimbutas su 
žmona buvo išvykę į Eliza- 
beth, N. J., kur dalyvavo Vik
torijos Žilevičienė laidotuvėse. 
Velionė buvo dr. M. Gimbutie
nės - Alseikatės giminaitė.

Bostono Keturių tautiniu šo
kiu grupė gegužės 26 d. buvo 
nuvykusi į Baldwinville, Mass., 
kur dalyvavo tremtinių laiki
no apgyvendinimo stovyklos 
iškilmingame atidaryme. Gru
pė pašoko 6 tautinius lietuviš
kus šokius.

Gabijos choras nėra 
sandariečių

E. Bendoraitė iš Dorchester, 
Mass., prisiuntė redakcijai šią 
pastabą:

“Ačiū Jums už pranešimą 
Bostono žiniose gegužės 29 d. 
apie Gabijos choro pastatymą 
operetės “Birutė”. Tik noriu 
vieną pataisymą padaryti: Jūs 
vadinate Gabiją “sandariečių 
jaunimu.” Tai neteisybė. Mes 
su Sandara neturime jokios o- 
ficialinės sąjungos, ir daugiau 
pusė mūsų dabartinių narių vi
sai nepriklauso prie “sandarie
čių”. Gabija yra meninė muzi
kos ir dramos organizacija be 
jokių politiškų afiliacijų”...

ATSIŲSTA PAMINĖTI

NAUJI AIDAI

Jau pasirodė 5-sis š. m. 
“AIDV” numeris. Jame randa
me įvairių įdomių straipsnių: 
dr. A. Baltinio — Religija ir 
mokslas; P. Gaučio — Gabrie- 
la Minstral; Zenono Ivinskio— 
Merkelis Giedraitis; B. Stoš
kaus — Arnold J. Toynbee ir 
jo kultūros teorijos. Dailiosios 
literatūros skiltyse sutinkame 
šiuos dalykus: Gabriela Mistral 
— Nokturas, Albricias ir Mo
tinos poema; J. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė — keturi žingsniai 
(eilėraščiai); P. Stelingis — 
Paukščių grįžimas. Pavasaris 
(eilėraščiai). Gausiam apžval
gų skyriuje iškelta įvairių ak
tualių klausimų.

Numeris atspausdintas gera
me popieriuje ir papuoštas lie
tuvių bei kitų tautų dailininkų 
kūriniais.

KARYS — 7 nr., gegužės 
mėn. šis numeris įvairus savo 
medžiaga ir iliustracijomis, 20 
psl., kaina — 45c.

Laiškai Lietuviams. Vol. 2. 
Nr. 6 Birželio (June) mėn. 
1951 m. Redaguoja T. Juozas 
Vaišnvs S. J. Leidžia Tėvai 
Jėzuitai Chicagoje. Redakcijos 
ir administracijos adresas: 
5541 S. Paulina St., Chicago, 
36, III. Metams kaina 1 dol.

Šio numerio turinį sudaro: 
O tėvas? (skiriama tėvo die
nai, rašo J. Vaišnys S. J.), Pa
sisekimas nepasisekime (isto
rinis apsakymėlis, R. Vabalkš- 
nis), Kurią pasirinkti? (jauni
mo paslaptys ir rūpesčiai), 
Susitikimas prie laikrodžio 
(išbandoma leitenanto širdis). 
Masonai ir Katalikų Bažnyčia 
(Bruno Markaitis S. J.), Laiš
kas iš Urugvajaus (J. Bruži- 
kas S. J. ir VI. Mikalauskas 
S. J.).—šis numeris, kaip ma
tome, veda skaitytoją pro šei
mos. jaunatvės ir masonerijos 
paslaptis. Tikimės, kad kiek
vienam bus įdomu tai paskai
tyti.

Lietuvos Generalinio Konsula
to Nevv Yorke paieškomi 

asmenys
ČEPULIS, buvo vedęs Oną 

Bukelvte (Bukelis).
GERDVTLA. Stasvs ir Vac

lovas. sūnūs Mato, kuris buvo 
kilęs iš Šėtos vi.. Kėdainių ap., 
Gardvvlu km.

.TARASEVIČIUS, Mykolas, 
iš Šeduvos

•TIKNEVIČIUS. Antanas, iš 
Surdaugiu km., Traupio par., 
Raguvos vi.. Panevėžio ap., gy
venos Sunerior, Wisc.

MAŽEIKA. Povilas, buv. 
našto viršininkas Kretingoje ir 
Raguvoje, žmona Ona ir duktė 
Paulina

MORKUS, Pranas ir sesuo 
ŠTTLTENE - Morkytė, kilę iš 
Raseinių an.

PEČIULIS, Jurgis, iš Lauc- 
kaimio, Kybartų vi., Vilkaviš
kio an,

PETKEVIČIUS. Adomas, iš 
Pažinu km.. Veiverių vi., Ma
ri iamnoles an.

PETRIKAS. Juozas ir Uole
snis, iš Gabšių km., Raseinių 
vi.

SARAS. Juozas, iš Starkų 
km.. Vilkaviškio an.

SENIŪNAS, iš Kluoniškio 
km.. Zanvškio vi.. Kauno ap.

VAINAUSKAS, Antanas, 
Bronius ir Jonas, kilę nuo Pa
nevėžio.

VALBASYS, Jonas, iš Jurk- 
štų km., Š’monių vi.. Panevėžio 
ap.

Consulate General of 
IJthuania

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


