
BOSTOS PUBLIC LI3RARY
CHISP OP 3.SSL.DT.-REF.BIV. 
COPLEY SQ.
BOSTON 16, UASS.

DARBININKAS AMERIKOS LIETUVIO LAIKRAŠTIS

AMERIKA, LDS ORGANĄ DARBININKĄ IR LIETUVIŲ ŽINIAS
680 BUSHWICK AVENUE, BROOKLYN 2t, NEW YORK

XXXVII. Nr. 41 Redakcija: GLenmore 5-7281 PENKTADIENIS (FRIDĄY) BIRŽELIO (JUNE) 6 D., 1952 M. Administracija: GLenmore 5-7068 10 CENTŲ

Į SOVIETŲ SMURTĄ BRITAI
atsake jėga Eisenhoweris pasisakė

Berlynas. — Sovietų vyriau
sias Berlyne pareigūnas Dengin 
birželio 3 d. prisistatė pas britų 
komendantą Coleman derėtis 
dėl Sovietų radijo, kuris yra 
britų zonoj ir kurį britų karei
viai dabar užblokavo.

Kai Sovietai užėmė tris pazo- 
nio vietoves ir jos gyventojus 
ar iškraustė ąr izoliavo nuo ry
šių su Vakarų zona, tai 200 bri
tų kareivių pasirodė prie Sovie
tų minėto radijo ir apsupo. Ka
reiviams įsakyta išleisti iš radi- * 
jo patalpų laisvai, bet nieko ne
įleisti. Kas mėgintų jėga, pasi
priešinti tokiu pat būdu. Vidu
je esą apie 20 Sovietų karių. Jie 
maisto išteksią dviem savai
tėm. Atvykęs Sovietų karininkų 
automobilis buvo grąžintas vo
kiečių miniai džiaugsmingai šū
kaujant ir švilpiant. Jie paten
kinti, kad pagaliau į Sovietų

RUSAS APIE KATYN>

VVashingtonas. — Atstovų 
rūmų pakomisei, tiriančiai Ka
tyno žudynes, liudijo buvęs So
vietų majoras Boris Olšanski, 
kuris papasakojo jau mirusio 
Sovietų gydytojo gen. Burden- 
ko istoriją, kaip tasai, saugoda
mas savo gyvybę, turėjo nu
slėpti tiesą apie Katvną. 1941 
m. Sovietų buvo paskelbta su 
Burdenko parašu Katyno žu
dynių “tyrinėjimas”, kuriame 
kabė buvo suversta vokie
čiams. Tuo Sovietai ir dabar re
miasi. atsisakydami tuo klausi
mo tyrime dalyvauti. Tačiau 
Olšanskis nurodė, jog Burden- 
ko pats jam yra slaptai pasa
kojęs, jog Sovietai padarė di
delę klaidą lenkus belaisvius iš- 
žudvdami ir paskui ji NKVD 
privertė pasirašyti raštą, kad 
tie belaisviais buvo išžudyti vo
kiečių.

NERAMUMAI PIETŲ 
AFRIKOJ

Johanneesburgas. — Be- 
chuanalande. Pietinėj Afrikoj, 
prasidėjo neramumai. Iš pieti
nės Rodėsi jos skubiai pasiųsti 
sustiprinti policijos daliniai. 
Ligšioliniuose susirėmimuose 
jau užmušti trys policininkai ir 
dvylika sužeista. Maištai prasi
dėjo. kai buvo uždrausti čiabu
viams susirinkimai. Be to, Ba- 
mangvvato negrai yra sujudę 
dėl to, kad anglai pašalino jų 
kilties vadą Seretse Khama. 
kuris yra vedęs baltąją moterį.

SOVIETAI RUOŠIASI PADA
LINTI AUSTRIJĄ

Johannesburgas. — Be- 
rantų organizacija NTS paskel
bė, jog ji iš visai patikimų šal
tinių yra gavusi žinių, jog So
vietai atlieka pasiruošimus pa
dalinti Austrijai, panašiai kaip 
yra padalinta Vokietija. Ka
dangi Vienos pramonės rajo
nas, kuris yra Sovietų okupuo
tas. elektros energiją gauna iš 
anglų bei amerikiečių valdomos 
srities. Sovietai praveda naujas 
elektros laidų linijas iš Čeko
slovakijos bei Vengri .jos. Iš ten 
turėtų būti teikiama pramones 
įmonėms energija, galutinai 
Austriją padalinus.

— Gudų Sov. Respublikoj 
“leista” vietoj raudonos sovieti
nės vėliavos turėti savą — su gu
diškais ornamentais, bet vis tiek 
su kūju ir pjautuvu. Ligi tol to
kią teisę turėjo tik Ukraina. Tai

gi. ir toliau bus vaidinamas Gu 
dijos “savarankiškumas”’.

smurtą atsakyta jėga.
Dengin norėjo atgauti patal

pas ir tarėsi kitais klausimais, 
bet iš pasitarimų lig šiol nieko 
neišėjo.

Berlyne padėtis ir toliau į- 
tempta. Liaudies milicija nušo
vė vieną vokietį, kuris mėgino 
patekti į Vakarų zoną. Jo lavo
ną pametė viešoj vietoj, kad 
kitus prigąsdintų. Telefono ry
šys tarp rytų ir vakarų Berly
no sutrukdytas. J autostradą 
Sovietai vakariečių karinių pat
rulių vis neleidžia. Siena dauge
ly vietų į Vakarų Vokietiją už
daryta.

Garsusis Flying Tigers vadas gen. C. Chennault sveikinasi su W. 
Chambers ir E. Bentley. su kuriais kartu liudijo senato vidaus sau
gumo komitete. Buvusi komunistu šnipė Bentley pareiškė komitetui, 
jog komunistu šnipu grupės tebeveikia dar JAV administracijos dar- 
buotoju tarpe.

KOMI MSTAI GRASINA OFENSYVA
Munsanas. — Keletą dienų 

ramiau derybų posėdžiuose kal
bėję. komunistų delegatai Ko
rėjos paliaubų derybose pasku
tinio posėdžio metu vėl pradėjo 
smarkiai pulti Jungt. Tautų ka
rinę vadovybę ir grasinti nau
ja ofensyva. Esą jų kariuomenė 
ramiai nežiūrėsianti, kaip są
jungininkai stovyklose žudą be
laisvius.

Jungt. Tautų delegacijos va
dovas gen. W. Harrison komu-

KOMl NISTINĖS VĖLIAVOS 
PAŠALINTOS

Koje. — Naujasis Koje be
laisvių stovyklos komendantas 
gen. Boatner pareikalavo .kad 
stovykloje būtų pašalintos ko
munistų belaisvių iškeltos ko
munistinės vėliavos ir įvairūs 
propogandiniai plakatai. Nors 
kai kuriuose stovvklos skvriuo-
se komunistai pradžioj bandė 
šiam įsakymui priešintis, ta
čiau vėliau vėliavas pašalino, 
nes buvo duota suprasti, jog 
besipriešinantiems bus suma
žintas maisto davinys. Ženevos 
sutartis karo belaisviu reikalu 
maisto davinį leidžia sumažinti, 
jei tai reikalinga, norint pri
versti belaisvius laikytis draus
mės.

BRITUOSE BALSAI—IŠDUO
TI BELAISVIUS

Ix>n:Ionas.— Parlamente dar
bščiai kaltino amerikiečius už 
padėtį Kojc. Reikalavo, kad 
min. Alexandoris vietoje padėtį 
ištirtų. Spauda nepasitenkini
mui pritaria. “I.ondon Times” 
rašo, kad belaisvių nusistatymą 
grįžti ar negrįž'i reikia iš naujo 
patikrinti, dalyvaujant komu
nistų ir kiniečiu atstovams. 
“Evening Star” ir kiti reikalau
ja belaisvius grąžinti nepaisant 
jų nusistatymo.

Abilene, Kans. — Gen. Ei- 
senhovveris, baigęs savo karinę 
tarnybą ir uniformą pakeitęs 
civiliniu apdaru, biiželio 4 d. 
grįžo į savo gimtąjį Abilene 
miestą, kur pasakė pirmą -poli
tinę kalbą.

Pirmoje savo rinkiminės 
kampanijos kalboje Eisenho- 
\veris pažymėjo, kad demokra
tų partija jau per ilgai palikusi 
valdžioje. O tokio ilgo vienos 
partijos valdymo neišvengia
mos pasekmės esą nepajėgu
mas ir korupcija. Po to jis ap
sistojo prie eilės pagrindinių 
klausimų. Dėl pagalbos užsie- 

nistams neliko skolingas ir pa
reikalavo, kad jie suteiktų ži
nias apie 1000 belaisvių, apie 
kinių likimą jie ligi šiol tyli. 
Tas sąrašas komunistams buvo 
įteiktas, surinkus žinias iš laiš
kų. laikraščių ir komunistų ra
dijo pranešimų. Nors komunis
tai reikalaujamas žinias buvo 
pažadėję suteikti, tačiau ligi 
šiol nieko iš jų apie tuos be
laisvius negauta.

Paliaubų klausimu jokios 
pažangos nepasiekta.

VOLG> SUJUNGĖ SI? DONU

Maskva. — Geg. 31 d. atida
rytas kanalas, kuris sujungia 
Volgą su Donu. Kanalu galės 
eiti susisiekimas tarp Kaspijos 
ir Juodųjų jūrų. Ant Volgos 
prie Gorki i buv. Nižnij Novgo- 
rod) baigia statyti užtvanką, 
kurią pradėjo tuojau po karo. 

I Kojc sala. kur komunistai belaisviai jau kelis kartus sukėlė riaušes, Jungt. Tautu sargybų «la.i- 
nius sustiprinti atvyko ir anglu kariai.

niui Eisenhovveris mano, jog 
ji ilgainiui gali būti mažinama, 
nepaaukojant pagrindinių jos 
tikslų. Taip pat pasisakė ir 
prieš per didelius mokesčius. 
Mokesčiai, kurie priartėja prie 
konfiskacijos, galį sugriauti 
laisvo valdymosi sistemą. Ly
giai jis pasmerkė ir federalinės 
vyriausybės pastangas vis dau
giau perimti uždavinių, kurie 
priklauso paskiroms valsty
bėms ir vietos bendruomenėms. 
Su tuo auganti biurokratija, 
kuri nei saugumo, nei gerovės 
nedavė senoms valstybėms, tai
gi neduos nė JAV. Skundai ir 
ginčai turį būti sprendžiami pa
prastais legaliais būdais, vado
vaujantis gera valia, gero pilie
čio jausmu ir atsakomybės už 
visų piliečių gerovę pajautimu. 
Visuomenė turi taip pat būti 
tikra, kad įstaigos ir valdinin
kai atliks savo pareigas nepar- 
tiškai ir sąžiningai.

Paliesdamas užsienio politi
ką. Eisenhoyveris pasisakė prieš 
jos slaptumą. Kaip būdingą pa
vyzdį jis iškėlė Jaltą ir pažy
mėjo, kad tokios slaptos užsie
nio politikos, kokia buvo Jaltoj 
vedama daugiau neturi būti. 
JAV užsienio politika turi būti 
aiškiai išdėstyta, kad ją ir pa
tys amerikiečiai ir svetimieji 
aiškiai galėtų suprasti.

Kaip ir kiti respublikonai, Ei- 

...r
Plieno perėmimas

neteisėtas
Hashingtonas. — Birž. 2 d. 

vyriausiasis teismas 6 balsais 
prieš tris pripažino, kad Tru
manas nusikaltęs konstitucijai, 
perimdamas plieno pramonę. 
Tą pat dieną prezidentas grą
žino 51 savininkui jų turtą. 
Kongresas žinią apie teismo 
sprendimą sutiko aplodismen
tais. Darbininkai paskelbė 
streiką, ir 650.000 darbininkų 
pasitraukė iš darbo. Unijos pre
zidentas Murray pasiūlė savi
ninkams pradėti iš naujo dery
bas. Streikas labai atsiliepė ge
ležinkeliams, kurie atleido iš 
darbo dešimtis tūkstančių dar
bininkų. Plieno gamyba nukri
tusi iki 10% normalaus lygio. 
Pagaminama dienai po 38500 
tonų, kurių vos pakanka gink
lavimuisi. Aviacijos Korporaci
ja pareiškė, kad dviejų dienų 
streikas sprausminių lėktuvų 
gamybai daugiau kaštavo nei 
kelių mėnesių nuostoliai Korė
jos kare. 

senhoweris prikišo dabartinei 
krašto administracijai korup
ciją ir pažymėjo, kad su ja tu
ri būti kovojama, pradedant 
nuo žemiausių administracijos 
vietų ligi pat viršūnių. Geras 
vadovavimas ir garbingumas e- 
sąs daugiau vertas, negu dau
gybė įstatymų, kurie neišreiš
kia gerai apgalvotos tautos 
valios.

Taip pat iškėlė ir reikalą su
laikyti infliaciją, kuri gali su
naikinti laisvąjį ūkį. O ūkinę 
laisvę Eisenhovveris laiko poli
tinės laisvės pagrindu.

SUKELTI STREIKU KOMU
NISTAMS NEPAV YKO

Paryžius. — Dėl jų vado J. 
Duclos suėmimo prancūzų ko
munistai bandė sukelti streiką, 
kurį paskelbė jų vadovaujama 
profesinė sąjunga. Tačiau, 
nors ši sąjunga skelbiasi turinti 
3 milijonus narių, streiko su
kelti jai nepavyko. Streikuoti 
bandė vos apie 2% darbininkų. 
Visas susisiekimas ir pramonės 
įmonės dirba visai normaliai. 
Tik vienoj Paryžiaus įmonėje 
darbą sutrukdė įsiveržusi ko
munistų minia.

I.aivų krovėju unijos vadas I*a- 
cifiko krante Harrry Eumlbcg 
San Fracisco paskelbė unijos 
streiku prieš laivu kompanijas ir 
nehekrauna jokiu prekių j laiv us, 
išskiriant karines siuntas.

JAPONIJOJ KOMI NISTAI 
VĖL DEMONSTRUOJA

Tokio. — Japonijos komunis
tai šventė savo “kankinių” die
ną. kurios proga surengė triuk
šmingas demonstracijas. įvyku
sių susirėmimų su policija metu 
jie panaudojo degančio benzino 
butelius, rūkštis ir panašias 
priemones. įvairiose vietose 
buvo trys komunistai nušauti, 
35 sužeisti ir 125 suimti.

Anglį; karo policija patruliuoja prie vakarinėje Berlyno zonoje esan
čio Sovietu radijo siųstuvo. Viduje yra apie trisdešimt Sovietu kariu, 
liet anglai leidžia tik iš namo išeiti, o įeiti niekam neleidžia. Tai yra 
atsikeršijimas Sovietams už bandymu kai kurias vakariniam sektoriui 
priklausančias miesto dalis prijungti prie savojo sektoriaus.

TAFTAS KRIUKI OJA J AV POLITIKĄ
Vlashingtonas. — Eiseiiho- 

\verio konkurentas Taftas per 
radiją pasakė kalbą, kurioje 
reikalavo sustiprinti JAV avia
ciją. kad ji galėtų bombarduoti 
Rusijos miestus ir fabrikus ato
minėm Aviacija, nors
daug miliardu ryjanti, bet ji 
esanti ypačiai susilpninta Ei- 
scnhovrerio laikais. T^ 'iaį’ Taf 
tas kritikavo užsienių politiką. 
Esą kai Trumanas 1945 m. bu
vo pasodintas į Baltuosius Rū
mus, Rusija buvo nualinta, ne
turėjo atominių bombų, Ame
rika būtu galėjusi visas kitas 
sutvarkyti savo atominėm bom
bom. Kinijoj dar laikėsi JAV į- 
taka. "Bet mūsų vadai neturė
jo jokio supratimo, kas yra 
komunizmas.” To neišmanymo 
dėka Potsdame buvo padaryta 
nuolaidų, kuriom Maskva įga- 

, linta valdyti Europą ir Aziją, 
sukurti savo aviaciją ir gamy
bą, kuri praleftkė JAV. Euro
pą ginti šiandien. Eisenhoįveriiū 
išvykus, tegali 19 divizijų prieš 
daugiau kaip 200 Sovietų divi
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• Berlyne rytinės Vokietijos zonos policininkas šūviu sužeidė 

prie sektoriaus sienos privažiavusį JAV kareivį. Amerikiečių ko
mendantas Berlyne gen. L. Mathewson dėl to įteikė Sovietų kon
trolinės komisijos viršininkui protestą ir pareikalavo, kad pana
šūs dalykai nebepasikartotų, o šovusį policininką nubausti.

• Šen. Maybank (dem.. S.C.) senate įnešė įstatymo projektą, 
kad ginklavimosi atžvilgiu svarbiose įmonėse streiką galima būtų 
sulaikyti 120 dienų. Tuo laiku turi būti dūlamos pastangos ginčą 
išspręsti. Jei per tą laiką susitarti nepavyktų, vyriausybei turi 
būti leista įmones perimti savo žinion.

• Vyriausybė pakvietė į Baltuosius Rūmus pramonininkų ir 
darbininkų uniją atstovus naujoms deryboms plieno pramonės 
ginčui baigti.

• Vatikano žiniomis komunistinės Kinijos kalėjime mirė 66 
m. amžiaus arkivy.sk. Chou Chishih. Jis buvo kalinamas, kad ne
sutiko pasidaryti “Kinijos popiežium.”

• Žiniomis iš Pragos, komunistai ruošia nuo birželio 13 ligi 15 
d. Paryžiuje tarptautinę konferenciją prieš “Vokietijos remilitari- 
zavimą.”

• Bendra senato ir atstovų rūmų komisija susitarė dėl $6.- 
447,730.750 pagalbos užsieniui. Tai yra $1,168,750.250 mažiau, 
negu prez. Trumanas reikalavo.

• Sovietų atstovas Jungt. Tautų nusiginklavimo komisijoj J. 
Malikas pareiškė, jog nedalyvausiąs Vakarų valstybių nusiginkla
vimo plano svarstyme, kol į diskusijas nebus pakviesta komunis
tinė Kinija. Maliko reikalavimą kviesti diskusijoms komunistinę

. Kiniją Vakarų valstybių atstovai atmetė.
• Bukarešto radijas paskelbė oficialų kaltinimą Anna Pau- 

ker. kad ji padariusi rimtų veiksmų prieš komunistų partiją. Ta 
sai valdinis pareiškimas rodo, jog tikrai buvusi dar neseniai Ru
munijos diktatorė yra patekusi j nemalonę. Pauker kaltinama pa
laikiusi artimus ryšius su asmenimis, kurie yra pasirodę esą ka
pitalistų draugai ir išdavikai.

zijų. “Korėjoj galėjom karą 
laimėti, jei būtume paklausę 
savo didžiojo kario gen. Mac 
Arthuro. Bet Trumanas pasi
rinko mieliau jį atleisti ir Rusi 
jai pataikauti, o taip pat pasi
duoti naujam negarbingam pa
liaubų pasiūlymui, kuris silpnus 
komunifrtus įgalino sustiprėti.”

Lą /M —Ir jis mėgintų 
paliaubas padaryti, nes ameri
kiečiai nebegali sėkmingai ka
riauti, kai tiek mėnesių praleis
ta nestiprinant aviacijos. Po 
karo jis apginkluotų pačius pie
tų korėjiečius.

Dėl Europos jis pasisakė, kad 
generolų idėjos, jog Europos 
gynyba esanti pačios JAV gy
nyba, klaidingos. Jis esą iš Eu
ropos kariuomenės neatitrauk
tų, kol nebus apginkluotos tau
tos, kurios iš tikrųjų yra pasirv- 
žusios gintis. Bet jeigu 220 
mil. europiečių su amerikiečių 
ginklais negalės apsiginti, tai 
to negalės padaryti nė ameri
kiečiai.

arkivy.sk
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Kalbuosi su arkivyskupu Sbpinac
Komunistų santvarkos įsiga

lėjimo metu Slovėnijoj ir Serbi-
joj atsirado tam tikras skai
čius kunigų, kurie pasidavė ko
munistų vaidilos įtakai. Jiems 
kurį laikų buvo leista eiti į mo
kyklas ir tikybos mokyti. Tai 
tęsėsi tik apie 1 - mt. Paskui jie 
atkando dantis, buvo valdžios 
atmesti. Kai kurie atsidūrė ka
lėjimuose. Kroatija, kuri yra 
grynai katalikiška, kurioj gy
ventojų yra iki 5 mil.. nė vie
nas kunigas nepasidavė val
džios įtakai. Nenuostabu, nes 
jų vyriausias ganytojas arki
vyskupas Dr. Alojizje Stepinac 
yra kilęs iš Krasič Kroatijoj.

Mano tikslas į Jugoslaviją 
buvo CARE reikalai, tai buvau 
manęs nesigilinti į jų religijos 
bei kitas krašto problemas. Be! 
išėjo kitaip.

Mr. Allen iš Amerikos grįžo 
gegužės 9 vakare, ir rytojaus 
dieną 11 vai. su juo turėjau i! 
gc'nį pasitarimą. Kai aš je už
klausiau. ar man būt tinkama 
atlankyti namų arešte esantį 
arkiv. Stepinac. tai jis neabejo
damas pareiškė teigiamai, n *s 
jo turimomis iš Jugoslavijos 
valdžios žiniomis, arkiv. Stepi
nac yfa Krasič. jo gimtiniam 
miestely, ir kas nori. įį aplan
kyti gali. Kadangi man lėktu
ve vieta buvo rezervuota anksti 
rytą pirmadienį į Muencheną. 
tai nuvykti į Krasič. kuris yra 
netoli Zagreb .reikalinga buvo 
lengvatų. Ambasadorius tuoj 
pakvietė politinio skyriaus vir
šininką ir pavedė jam man pa
gelbėti. kad galėčiau šeštadienį 
po pietų skrist lėktuvu ar vyk
ti traukiniu ar automobiliu į 
Zagrebą. Jų padedamas 3 vai. 
po pie’ų tą pačią dieną lėktuvu 
iš Belgrado atvykau į Zagrebą 
ir čia Amerikos konsulas Ber- 
nard Connally. kuriam amba
sadorius telefonu buyo prane
šęs, man toliau pagelbėjo. Prieš 
man dar atvykstant. jSt susisie
kė mano reikalu su arkivyski:- 
oo sekretorimu ir savo viešbu
tyje radau ark Stepinac viziti
nę kortelę, kad jis lauks manęs 
kitą dieną prieš 11 vai.

Rytą atlaikęs Zagrebe priva
čiai mišias, su Amerikos konsu
lu Connally ir jo automobiliu 
57 km nuo Zagreb nuvykau į 
Krasič; prie klebonijos radau 
belaukiantį vyskupo drabužiais 
apsitaisiusį arkiv. Stepinac. jo 
sekretorių ir žmonių įjūrį. Pasi
sveikinę tuoj vykom į bažnyčią. 
Arkivyskupas prieš mišias sakė 
pamokslą, žmonių buvo 
grūdusi pilna bažnyčia.

Jie visi buvo tik iš Krasič. nes 
į Krasič kitiems žmonėms įva
žiuoti nei j pamaldas nei šiaip 
policija neleidžia. Visą laiką y- 
ra 10 policininkų, kurk* apsujję 
saugoja tą miestelį.

Mudviem su konsulu važiuo
jant į Krasič nesirodė policim”- 
kai. nes važiavom Amerikos 
diplomatiniu automobiliu: 
jiems matyti, buvo įsakyta ne
sirodyti. Paskui po pamaldų
vaikščiojau su konsulu [to mies-

iš .lokahani«» rntn Kropė amerikieėių ir ji|K>nų nuotykiu mėgėjų 
ilcio laHeliu bando jo-rpiaukti Kam u ji vandensna ir pasiekti 

Amerikos krantus.

Kan. Prof. J. B. KONČU S

tą. bet irgi policininkų niekur 
nematėm. Matyt, jie norėjo 
mus įtikinti, kad arkivyskupas 
yra laisvas.

Pietų metu ir popiet turėjau 
ilgą pasikalbėjimą su arkiv. 
Stepinac. Jis parodė džiaugsmo, 
kad aš pirmas iš užsienio kata
likų kunigas jį aplankiau. Jis 
priminė man. kad 1948 m. iš 
Amerikos buvo atvykę protes
tantų dvasininkų jo aplankyti 
kalėjime, bet su jais į jokias 
l aibas nesileidęs. nes nežinojęs 
jų siekimų, juo labiau, jie buvo 
Jugoslavijos komunistų val
džios globojami. Pietums pasi
baigus jį paklausiau, kokia da
bar yra jo padėtis Katalikų 
Bažnyčios ir valdžios atžvilgiu. 
“Katalikų bažnyčios atžvilgiu 
atsakė arkivyskupas — kaip 
buvau Zagrebo arkivyskupas ir 
Jugoslavijos primas, taip ofi
cialiai ir esu Labai mane slegia, 
kad negaliu eiti tų pareigų: 
pabučiuočiau Šv. Tėvui abi 
kojas, jeigu tik jis mane paleis
tų nuo tų {jareigų. nes jų nega
liu atlikti, tebesu kalinys.” Kal
bėdamas ištraukė iš kišenės 
raštą, rašytą vid. reik, m-rio. 
kuriame pasakyta, kad jis 1951. 
XII. iš kalėjimo perkeliamas į 
Krasič naminio arešto ir ta
me arešte patiksiąs iki 1962 m. 
“Esu apstatytas policija, kuri 
saugoja dieną naktį: man neva
lia iš šio miestelio niekur išva
žiuoti. ir visi, kas nori mane at
lankyti ar mane pamatyti, ne
gali be specialaus tų policinin
kų leidimo, kurie saugoja ke
lius. Nė paprastą dieną, nė 
šventą į Krasič bažnyčią Jugo
slavijos policija- kitų žmonių 
neįleidžia, tik iš Krasič. Man 
asmeniškai gera ir kalėjime, 
nes buvo leista mišias ten laiky
ti. ię dabar šiame mano gimtam 
miestely, kaip matėte, laikau 
pamaldas, gyvenu šioj kleboni
joj. ir nieko asmeniškai ne
trūksta. Didžiausiai mane sle
gia ir kankina, kad tebebūda
mas kalėjime negaliu būti baž
nyčiai tiek naudingas, kiek iš 
tikro yra reikalas. Komuniz
mas yra tai didžiausias priešas 
žmonijos laisvės, o ypač tiky
bos.

Asmeniškai nieko nebijau ir 
jokios malonės niekad nepra
šiau iš Tito valdžios, nors jie 
man suprasti Jielis sykius davė, 
būnant griežtame kalėjime, ir 
dabar iš jų jokių malonių nesi
tikiu.

Šį pakeitimą iš griežto kalė
jimo į namų areštą irgi nelai
kau .jokia malone. Savo nusista
tymą ir pažiūrą į komunizmą, 
kokį turėjau pirmiau, ir dabar 
turiu ir niekados nepakeisiu.”

Taip užbaigė įspūdingą pa
aiškinimą. Visa tai girdėjo ir 
Amerikos konsulas Mr. Connal
ly. kuris kartu su manim ten 
buvo. Paklaustas toliau, ar ne
reikalinga ko nors jam asme
niškai. kad mes iš Amerikos ga

lėtu ne ; rišanti ir jį mielai ap
rūpi f ame. Atsakė, kad yra ga
vęs Iš atskirų donatorių CARE 
pa’: ; :>et apgailestauja. kad 
ne*.. Ii * inenškai parašyti dėl 
esan.es jo sunkios padėties. Laiš
kų ■ c; ir tik jau seniai
rašę avusiam Šv Sosto nun
cijui rr iv. Josenh tlurley ir ga
vęs ’.:v\ r neseniai laišką oro 
pašt i iš F'cridos. ėjęs daugiau 
kai: mėnesį. Paaiškino taip pat, 
kad iii visų katalikų, ypač baž
nyčia >< materialinė padėtis yra 
laba iiūJra. Krasič mažai baž- 
nytė’e: Praeitais metais val
džių buvo paskirta sumokėti 
20.0 K) dinaru, o šiemet jam 
čia rprigyvenus vietos klebonui 
pranešė oficialiai, kad

I 
mokesčių šiais metais už baž- 
nyč ą reikia sumokėti 280 tūks
tančių dinarų (apie 1000 doL).

Arkiv. pareiškė: “Aišku, kad 
jokiu būdu tos sumos iš vargšų 
žmenių negalės surinkti, ir to-

Bendra Bažnyčios padėtis Jugoslavijoj
Toliau paaiškino, kad visos 

katalikų bažnyčios Jugoslavijoj 
yra apdėtos sunkiais mokesčiais 
iš daromų bažnyčiose kolektų. 
Mokesčių inspektoriai reikalau
ja kai kur 40 ar 60 ir net 70*7 
visų kolektų atiduoti valdžiai. 
Dažniausiai kai inspektoriai už
klausia. kiek kolektų surinkta, 
tai į pareiškimus ir parapijos 
knygų užrašus neatsižvelgia ir 
patys tik spėja, kad tiek turėjo 
būt kolektų ir tiek tūkstančių 
uždeda. Pvz., Krasič dar me
tams nepasibaigus, jau uždėjo 
280 tūkst iš būsimų kolektų. 
Kunigai ir bažnyčių tarnautojai 
jokių kitų pajamų bei ūkių prie 
Ijažnyčių neturi ir turi gyventi 
iš kolektų. Jei ir tos atimamos, 
tai lieka be jokio pragyvenirpo 
šaltinio. Iki šiol bažnyčios vis 
dar tuos mokesčius apmokėda
vo. ir nežinia, jei mokesčius vis 
kels, ką valdžia darys su tais 
kunigais ir bažnyčiomis ’

Kunigų seminarijų skaičius 
mažėja, nes jaunesnių, negu 16 
mt. amž_, į seminariją priimti 

valdžia neleidžia.

o iki to laiko mokyklose jauni
mas yra auklėjamas komunis
tiškai - materialistiškai. Todėl 
jau vėliau sunku perauklėti 
dvasiškam pašaukimui.

Sekmadienį gegužės 11d. grį
žęs iš Krasič į Zagreb lankiau 
kai kurias bažnyčias ir katedrą, 
kur 7:30 va. buvo laikomos mi
šios specialiu leidimu. Katedra 
buvo perpildyta žmonių. Visur, 
kur tik privačiai susidūriau su 
tikinčiais, net viešbučio keltu
vuos girdėjau skaudų nusis
kundimų komunistine Tito val
džia: girdėjau taip pat nusiste
bėjimo. kad Amerika remia Ju
goslaviją. Jų nuomone.
geriau tegul siaustų badas ir 
kas tik nori blogiausia, kad tik 

subvrėtu komunistų valdžia,

nes jų gyvenimas esąs nepaken
čiamas. Tokių pareiškimų visur 
galima išgirsti, kur tik susiduri 
akis į akį be liudininkų.

Iš Jugoslavijos, kaip ir iš ki
tų anapus geležinės sienos 
kraštų, yra labai daug pabėgę 
j Austriją. Vokietiją ir Italija. 
Iš viso esą pabėgę iš jų krašto 
apie ' mik: dabar irgi dar pro 
Tries'ą nemaža prasprunka 
žmonių, kuriems gresia kalėji
mas ar areštas. Lankantis Vo
kietijoj Vare! pas lietuvius se
nelius prieglaudoj ir laikant 
man mišias Verbų sekmadienį 
patarnavo labai garbingas pa
gyvenęs asmuo. .Jo puiki loty
nų kalba ir pamaldumas mane 
sužavėjo. Po mišių sužinojau, 
kad jis buvo teisėjas Jugoslavi
joj ir pabėgo 1945 m. nuo ko
munistų, palikdamas savo šei
mą — 6 vaikučius ir žmoną. 
Kai jam pasakiau, kad žadu 
būt Jugoslavijoj, jis man davė 
savo šeimos adresą. Iš kunigo 
sužinojau, kur jo šeima gyvena,

Suimtasis Praarusi jos komunis
tu vadas J. Durtos, kuris kalti
namas ruošas Prancūzijoj komu
nistini perversmą.

dėl toji suma nebus sumokėta: 
ką jie darys su tuo geru mano 
tėveliu Josip Vranckovic, kuris 
čia yra klebonas, nežinia. Ar 
jie ims į kalėjimą, ar ką, bet 
kitos išeities mes neturim. Te
gul daro, ką jiė nori. Mes vis
kam esam pasiryžę.“ 

bet negalėjau pas juos nuvykti, 
nes buvau įspėtas, kad jei nu
vyksiu. tai jie gali būti ištremti 
ar kalėjime atsidurti. Kadangi 
buvo sekmadienis, šeima buvo 
pakviesta ateiti į bažnyčią ir 
zakristijoj ir su jais pasimačiau 
ir papasakojau apie jų tėvelį.
Kada norėjau pasikalbėti su jė
zuitų kunigu, kuris moka ang

liškai, jis atsisakė iš baimės,

kad slaptoji policija gali suži
noti.

Viena šeima, kur tėvas ir 
motina buvo mokytojai valdžios 
mokykloj (kitų mokyklų Jugo
slavijoj nėra), turėjo du sūnus 
kunigų seminarijoj. Valdžia pa
reikalavo. kad sūnus atšauktų 
iš seminarijos, nes kitaip tėvai 
bus atleisti iš tarnybos. Tokių 
aplinkybių priversti tie vargšai 
padarė, ko iš jų reikalavo. Po 
to valdžia pareikalavo, kad jie 
sekmadieniais neitų į bažnyčią. 
Šį reikalavimą jie atsisakė iš
pildyti ir buvo iš mokytojų pa
reigų atleisti. Kiekvienas val
džios tarnautojas yra sekamas 
ir. jei kuris lanko bažnyčią, yra 
perkeliamas į prastesnes vie
tas. kur visai nėra katalikų 
bažnyčios, arba atleidžiami iš 
tarnybos be paaiškinimo.
Mokyklose vaikai yra mokytojų 

klausinėjami, dėl ko eina į 
bažnyčią.

Policininkai bažnyčiose, daž
niausiai uniformuoti, su skry
bėlėmis. klausosi pamokslų ir, 
.jei kas jiems nepatinka, eina 
prie sakyklų ir sustabdo kuni
gus sakančius pamokslus.

Šio mėnesio pradžio Tito vie
šai per garsiakalbius yra pa
reiškęs religinio misticizmo bur
tų nepripažįstąs ir neleis jugo
slavų tautai būti suvedžiotai. 
Jokia užsienio valdžia bei politi
kai šios krypties ir nusistatymo 
negalinti pakeisti.

Serbijoj dauguma yra pmvo- 
slavų tikybos, jų atsparumas 
prieš komunistinį režimą, taip 
kaip ir Rusijoj, pasirodo silp
nas. Patyriau, kad
bemaž 80% jų dvasininkų pasi

davė komunistinio režimo 
valdžiai.

Nors jų padėtis nė kiek ne
geresnė. nei mokesčių nei per
sekiojimų atžvilgiu: bet jie ne
veda tokios griežtos kovos, kaip 
katalikai. Mirus jų senajam pat- 
riarkui,
naujas patriarkas yra ne jų epi

skopato išrinktas, bet Tito 
valdžios paskirtas.

Nepatenkintų .jų tarpe vra 
daug, bet jie nepajėgė išeiti į 
atvirą kovą su valdžia. Du Ju
goslavijos ortodoksai vyskupai, 
kurie yra Amerikoj ir priklau
so nuo Belgrado, griežtai atsi
sakė nuo naujai paskirto komu
nistų patriarko ir visus ryšius 
su juo nutraukė.

Spaudos puslapiuose

APGAILĖTINAS PAREIŠKIMAS
DRAUGAS: Neseniai Italijoj 

pradėta transliuoti lietuvių kal
ba programos. Jas pradėdamas, 
p. S. Lozoraitis gegužės 4 d. 
pasakė kalbą, kurioje jisai be 
kita ko pareiškė:

“Aš džiaugiuos, kad vėl galiu 
kalbėti į kraštą ir kaip Lietu
vos diplomatijos šefas pareikš

ti. Lietuvos Tary
bos suvažiavimas
Mažlietuvių Tarybos suvažia

vimas Lubecke. įvykęs per šeš
tines, praėjo darbinga nuotai
ka. J suvažiavimą buvo nuvykę 
ir jį pasveikino Vliko pirminin
kas M. Krupavičius ir Vliko VT 
narys M. Brakas, kurie suva
žiavimui padarė išsamius pra- 

, nešimus apie Vliko veiklą, pla
nus ir jo santykius su mažlie- 
tuviais. Iš suvažiavimo Ameri- 

,kos Balsas, sėkmingai pradėjęs 
veikti Muenchene. į pavergtą 
kraštą davė specialią radijo 
transliaciją. Naujosios MLT 
prezidiumo pirmininku išrink
tas E. Simonaitis, vicepirminin
ku — M. Brakas.

MOKSLO PAŽY’MMIMU 
REIKALU

Anksčiau kai kurie asmenys 
kreipsis prašydami išduoti pa
mesto atestato dublikato nuo
rašą. patikrinti bylas, kodėl pa
žymėjimas neišduotas ir pana
šiais reikalais. Tiems asme
nims, kiek tada sąlygos leido, 
buvo pagelbėta.

Dabar archyvo medžiaga jau 
taip aptvarkyta, kad kiekvie
nam galima tuo reikalu padėti. 
Tad visi tie asmenys, kurie mo
kėsi Vokietijoje ir kuriuo nors 
būdu neteko išduoto pažymėji
mo ar dėl emigracijos nesuspė
jo atsiimti jam priklausomo do
kumento (o tokių yra), gali 
kreiptis į Pasaulio Lietuvių Ar
chyvą, 2601 W. Marųuette Rd., 
Chicago 29, III.

Kad būtų galima greičiau ir 
lengviau padėti, besikreipiantis 
turi nurodyti mokyklos pavadi
nimą. savo vardą ir pavardę, 
gimimo datą ir vietą, kurios 
klasės pažymėjimu suintere
suotas ir kuriais metais tą kla
sę baigė. PLA Vadovybė 

Mano darbas yra sustoti ir važiuoti su 5 tonų kroviniu.... 
iš tikrų H mano kelionė kaštuoja

Kenneth E. Prior, 
iš B. S. Hatch kom
panijos aako: M.-s 
j s i t ikinomo. kad 
nirka? negali kon- 
kuruoti Fordo 
sunkvežimiams ga- 
z*». alyvos ir re
montų taupume.”

pajėgus greitam sunkiai apkrautam va- 
žiavimui. Ford F-6 yra dviejų motorų — 239 cu. 
in. sunkvežimio V-8. dabar 106 h. p. ir Big Six. 
dabar 112 h.p.
Talpesnis nei kiti sunkvežimiai. Mažiausiai 800 lbs. 
jūs galite pakrauti daugiau j dviejų tonų Fordo 
sunkvežimi, negu i kitus tos rūšies, jūsų naujas 
Ford F-6 lengvai prie didžiojo krovinio atlaiko 
800 lbs. daugiau!
SKAmU MA KNYGA! įsitikink kaip pigiai at- 

seis jūsų Fordo sunkve
žimio išlaikymas — iš 
raporto 5.500 Fordo 
sunkvežimių savininkų. 
Fordo ekonomijos lenk- 

' tynių! t teikite — aplan
kykite mos šiandien!

sb,

“Mes su 1951 Fordo tankeriu
/gJPja F-6 dalyvavome ekonomijos 

lenktynėse per 5 mėnesius su- 
važi nedarni 3.1II m.." sako Kenneth E. 
Prior. “Kasdieninės gazo. aliejaus, išlai
kymo ir pataisymu išlaidos susidarė 154..- 
42 dol. Išeina tik 5 c. myliai. Stovinėjant 
ir ant kelio su kroviniu virš 10.560 lbs.. 
tai jau bemaž dykai I”

Visų priedų gavimas, kaip nurodyta, 
priklauso nuo medžiagų gavimo sąlygų.

Fordo sunkvežimis 52 
mėty ir dar dabar 
pigiau išlaikomas!

ti labai širdingus sveikinimus 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
vardu. Visi jos nariai su Lietu
vos įgaliotais ministeriais prie
šaky ištikimai atstovauja mūsų 
tautos valiai ir dirba jai įvyk
dyti?”

Gerai, kad ne vien per Vati
kano, bet ir per Italijos radiją 
Romoj? bus transliuojamos lie
tuvių programos. Bet negerai, 
kad p. Lozoraitis perdaug iš 

■“augštai” kalba, pasisavinda
mas lietuvių tautos prerogaty
vas.

Kai jisai buvo siųstas atsto
vu į Romą prie K virinate. jam 
nebuvo duota teisė atstovauti 
tautos valiai. To negavo nė ki
ti pasiuntiniai. Ir p. Lozoraitis 
ir kiti pasiuntiniai ir dabar ei
na tik tas pačias pareigas, ko
kias jiems pavedė Nepriklauso
moji Lietuva. J tautos vadų ar 
jos valios reiškėjų kėdę jų nie
kas nepasodino ir nesirengia 
sodinti.

Tokie pareiškimai, kokį pa: 
darė p. Lozoraitis, nei jam. nei 
kitiems pasiuntiniams garbės 
nedaro ir mūsų jėgų apjungi
mui didžiajai kovai dėl Lietuvos 
išlaisvinimo nė kiek nepadeda. 
Priešingai, pakenkia.

Šis pareiškimas labai prime
na liūdno atminimo keliolika 
metų trukusią Lietuvoje nede
mokratinę santvarką, kada tau
tos valiai tarėsi atstovaująs 
“tautos vadas.’”

Šį p. Lozoraičio pareiškimą 
tenka didžiai apgailestauti, juo 
labiau, kad jis buvo taikomas 
nuo totalizmo kenčiančiam ir 
su komunistiniu totalizmu ko
vojančiam, tegul ir svetimųjų 
jėgų primestu totalizmu, kraš
tui, kovojančiam dėl demokra
tinės Lietuvos.

Kada, pagaliau, išmoksime 
dirbti rimtai, vieningai ir nesi- 
savinti tų visų titulų, kurie 
mums nepriklausė ir nepriklau
so?

Kas Britanijos lietuviams 
aktualu

Britanijos Lietuvis iškėlė 
mintį visiems tenykščiams lie
tuviams telktis į porą didesnių ' tiktai taip, kaip kalbame 
miestų — Londoną ir Manches-

c. 1 myliai
R S. Wat<h kompani
ja naudoja 14 Fordo 
sunkvežimių, jų tarpo 
ir šis F sunk votimis 
su benzino tanku.

Tik S

Nanjas Ford F-6 yra vienintelis pasirinki
mas iš V-8 arba ŠIX 2 tonu sunkvežimių.

terį. Tačiau tas pats laikraštis 
nurodo, kad praktiškai tai į- 
vykdyti esą labai sunku. Gauti 
nauo.e vietoj butų nelengva; 
jau kai kurie esą pakenčiamai 
įsikūrę mažesniuose miesteliuo
se. Tad geras sumanymas jau 
esą per vėlu įvykdyti.

— Britanijos Lietuvis prane
ša. kad į B. L. Sąjungos pasiū
lymą organizuoti veiksnių kon
ferenciją Londone gauta daug 
teigiamų atsakymų. Laikraštis 
toliau dėsto argumentus, kodėl 
toks suvažiavimas turėtų būti 
Londone.

Kiek tenka betgi patirti gru
pėse ir veiksniuose randama 
daugiau argumentų už JAV ir, 
jeigu konferencija įvyks, tai ji 
bus Amerikoje.

Smerkia Vokietijos 
socialdemokratus

Naujienos, socialdemokratų 
laikraštis, geg. 24 d. nr. pasisa
ko, kad jos Voiketijos soc. de
mokratų priešinimąsi Vokieti
jos ir sąjungininkų sutarčiai lai
ko klaidingu nusistatymu.

‘...militarizmo atgijimo pa
vojus Vokietijoje, mūsų nuo
mone, šiandien via mažesnė 
blogybė, negu Stalino imperia
lizmo grėsmė Vokietijai ir visai 
Vakarų Europai. Todėl mes 
manome, kad Schumacherls da
ro klaidą, priešindamasis są
jungai su Vakarais ir Vokieti
jos apginklavimui.”

Teisingai

N. Lietuva geg. 22 d. atsako 
voldemarininkų “L. L.” ir pa
reiškia savo nusistatymą dėl 
Klaipėdos ir Vilniaus:

“L. L., pasinešusi kritikuoti 
Vliko politiką, šiokia formule 
pasisako apie savo LAS (Atgi
mimo Sąjūdžio. “D”) politiką: 
—LAS nebijo ir neslepia pasa
kyti, kad jis kovoja dėl Lietu
vos su sostine Vilniumi, su vi
somis lietuviškomis Rytų že
mėmis ir su Klaipėdos kraštu, 
siekiančiu visas lietuviškas šei
mas Rytprūsiuose.—

“Tai didžiumoje pasenusi, o 
vietomis visai neaiški formulė, 
— sako N. Liietuva. — todėl 
niekam netikusi... Apie Vilnių ir 
Klaipėdą mes galime kalbėti 

apie
Kauną, Šiaulius ir Panevėžį.”

esan.es
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IŠAIŠKINKIM PADĖTĮ
JAUNIMO auklėjimo reikalu ateina linksmų ir liūdnų žinių. 
Viena motina pasakojosi dukteris atidavusi j lietuvišką sese

lių mokyklą. Per metus laiko mergaitės nieko lietuviškai negir
dėjo. Net nustojo lietuviškas knygas skaičiusios. “Kas čia bus 
gero lietuviškoj knygoj.” Motina tokių nuotaikų išsigando. Per
kėlė mergaites pas seseles į Putnamą. čia pabuvusios dabar mer
ginos išsigando to, kuo jos buvo pavirtusios anoj mokykloj.

Pereitais metais vienoj parapinėj mokykloje, kur iš 400 mo
kinių buvo 200 lietuviukų, kur aštuntąjį skyrių iš 29 mokinių bai
gė 21 lietuvis, — baigimo iškilmių programoj nebuvo nieko lietu
viško. Šiemet toj pačioj mokykloj mokslo baigimo šventėje jau 
pusė programos buvo lietuviška. Tos pačios seselės įrodė, kad 
pažanga galima.

Kitoj parapinėj mokykloj, kur pusė vaikų lietuvių, seselės į 
lietuvius lietuviškai neprašneka. Tačiau viena mokytoja susišau
kia vaikus j salę ir juos moko lietuviškai pažaisti, padainuoti. Ar 
jos vienos geriausios pastangos gali atsverti visos mokyklos kito
kią nuotaiką ?

Kitur šviesus klebonas ėmėsi iniciatyvos ir įvedė lietuvių kal
bą į programą. Mokytoja, buvusi dypukė. dėsto, plušasi, niekeno 
natlyginama. Ar ilgai ji taip galės ištesėti?

Kitoj vėl parapijoj klebonas, šiaip neabejotinas patriotas, 
pasakė: šeštadieninės lietuvių mokyklos nepriimsiu į parapijos 
mokyklos patalpas; nepriimsiu ir gana, basta.

Vėl kitur klebonas padarė priešingai: prašau, turite patalpas 
ir šviesą, naudokitės ir dirbkite... Ir šeštadieninė mokykla vei
kia.; mokinių daug. Tik kažkodėl daugelį valkų reikia versti, kad 
šeštadieniais į mokyklą eitų. Ar vaikai tinginiai, ar kažkas mo
kykloj ne taip, kaip norėtum?...

Padėtis nėra gera tose pozicijose, nuo kurių priklauso mūsų 
ateitis. Visi tai supranta. Tik vieni nori akis užmerkti ir chloro 
formavę save įsitikinimu, kad nieko nepadarysi, ramiai laukti ga
lo; kiti nori pasipurtinti ir šaukt pagalbos.

Prieš imantis kokios radikalesnės priemonės, reikia ištirti, 
kodėl tokia nevienoda padėtis atskirose vietose; kur dėl blogos 
padėties yra mūsų įsitikinimo, kur mūsų apsileidimo kaltė; kur 
fizinės kliūtys yra stipresnės už mūsų gerus pasiryžimus. Reikia 
surinkti informaciją iš atskirų vietų. Nors tai bus tiesioginis PLB 
uždavinys, bet visi turim eiti į šią talką, dalykus aiškinti, ieškoti 
išeities. Tos rūšies medžiagą mielai naudosime laikraštyje padė
čiai nušviesti atskirose vietose. Bendrom mintim ir veiksmais rei
kia ieškoti sprendimo klausimui, nuo kurio priklauso mūsų tauti
nė mirtis ar gyvybė.

Iš Pietų Afrikos^- ateina vis 
neramesnės žinios. Prisibijoma, 
kad ten galįs kilti pilietinis ka
ras, jei nacionalistų {Kirtija, ku
riai vadovauja ministeris pir
mininkas Dr. Danielius F. Ma- 
lan, ir toliau atkakliai vykdys 
savo programą. Ji yra nukreip
ta ir prieš negrus ir prieš bri
tus, o jos siekinys — laisva bū
rų respublika. Bet gali atsitikti 
taip, kad ne tiktai būrai neiš- 
silalsvins iš Britų imperijos, bet 
visi baltieji turės nešdintis iš 
Pietų Afrikos. Taigi, kas ten iš 
tikrųjų darosi?

Žiupsnelis žinią iš praeities
Pietų Afriką pirmieji apva

žiavo ir ten pradėjo kurtis por
tugalai, bet paskui juos išstū
mė anglai ir olandai. Olandai 
(boer — būrai) čia atbėgo dėl 
religinių bei politinių persekio
jimų, kai neturėjo kur kitur 
dingti. Sekančios kartos P. Af
riką jau laikė savo tikra tėvy
ne. Būrai kruvinai gynėsi nuo 
besiveržiančių negrų (bantu gi
minės, zululų) ir nuo anglų, ku
rie čia ieškojo tiktai kolonijų ir 
pelno. Būrai buvo jau sudarę 
savo nepriklausomas valstybes 
(Orange, Transval), bet anglai 
ja..s pavergė (1902). Po to bu
vo įsteigta Pietų Afrikos Są
junga (1910). kaip Britų imue 
rijos dominija. Tokia padėtis 
yra ligi šiol.

Pietų Afrikos, vyriausybei il
gą laiką vadovavo aukštas ir 
liesas geri. Jan Christian Smuts, 
pirmojo būrų karo dalyvis. Jis

griežtai laikėsi britiškos poli'.i- 
kps ir buvo palankus abiejų ra
sių (baltųjų ir juodųjų) laips
niškam suartėjimui. 1X1 to jo 
partija buvo praminta “gradua- 
listais”. Prieš trejus metus, 
Smutso vyriausybę pakeitė na
cionalistai su Dr. D. Malanu.

Smuts ir Malan buvo jaunys
tės draugai, kaimynai ir vieną 
mokyklą lankę. lxū vienas ki
tam griežtai priešingi. Malan 
savo draugą “Janie” vadino iš
daviku, o Smuts (miręs 1949 
m.), savo bičiulį “Janie” pra
vardžiavo fanatiku. Kokia yra 
ta fanatiška Milano politika?

Malano “Naujoji Jeruzalė’”
Prieš tapdamas nacionalistų 

partijos vadu ir politiku, Malan 
buvo kalvinų kunigu. Mokslus 
ėjo Olandijoje, gerai pažįsta ir 
šv. Raštą ir Karolio Markso 
mokslą, mėgsta cituoti ir Dievo 
žodžius ir Markso pasakius. Sa
vo metu yra labai žavėjęsis 
Hitleriu ir tikėjęs, kad jis išeis 
pergalėtoju. Pasiutusiai neken
čiąs žydų, kurie yra sulindę į 
skambias bendroves (aukso ir 
deimantų kasyklas). Vienu me
ti? priklausęs slaptai “Afrikos 
Brolių” draugijai, kurią Smuts 
laikė subversvvine organizaci ja. 
Negrams ir kitiems spalvotiems 
žmonėms neturi gero žodžio.

Šis 7S metu žmogus, visa 
savo dūšia būras, pasiryžęs iš 
Pietų Afrikos padaryti “Naują
ją Jeruzalę”. Jis tiki, kad iam 
yra duotas D: ■vo pašaukimo; 
tam įvykdyti T ii reiškia —pa

daryti Pietų Afriką visai nepri
klausomą valstybę. nepriklau
somą nuo britų ir nėgių. Joje 
turėtų vadovauti ir valdyti bū
rai. Kadangi jų būta maža, tai 
kiti (ypač negrai) dirbtų visus 
juodus darbus. Kalba taip pat 
turėtų būti pagrindine būriška 
(olandų kalbos žargonas).

Vienas prieš keturis
Malano “Naująją Jeruzalę” 

anglai laiko bent 50 metų {la
šenusia. Prieš tiek metų dar 
galima buvo svajoti apie baltų
jų valstybę Pietų Afrikoje. Da
bar ji jau pajuodusi, nes iš Af
rikos gilumos yra priplaukusios 
ir priaugusios masės negrų, ku
rių seniau čia tiek nebuvo. Kai 
kūrėsi pirmieji būrai, jie daug 
kur rado beveik tuščius plotus. 
Tuojau juos pradėjo pulti neg
rai, nemažai išžudė, lx't jie bu
vo atmušti, ir baltųjų kolonijos 
gyveno skyrium. Tačiau jos ne
ilgai taip galėjo laikytis. Au- 
gantieji miestai ir kasyklos rei
kalavo darbo rankų, o tos buvo 
juodos. Juodieji masėmis apspito 
baltuosius, kurie dabar sudaro 
tiktai penktadalį Pietų Afrikos 
gyventojų. įskaitant ir bui-us, ir 
kitus. Skaičiai yra maždaug to
kie: būrų — 1.500,000, britų— 
1.000.000, juodukų — 10.000,- 
000, indų — 30.000. mulatų 
(maišytos rasės) — 1.100.000. 
Skaičiai baltiesiems labai nepa
lankūs. Kuo jie išsilaiko?

Raudok, gimtoji šalie!
Tokiu vardu yra Anglijoje pą-
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Iškasę tokius apkasus. Sovietai apvedė Berlynu “saugumo 
zona”. Panašiu būdu visu vakarinės ir rytinės Vokietijos zonos ;>a- 
sieniu Sovietai išvedė trijų myliu platumo vadinama saugumo zona- 
Apje 40.000 policininkų šia “saugumo zona" saugoja ir yra gavę įsa
kymą šauti kiekviena, kas tik i»e specialaus leidimo joje pasirodyti;.

Cen. F,isenhoweris karinę karjera baigia. Jau nusivilko uniformą ir pradeda politine akcija. Viso 
karinėj tarnyboj jis išbuvo 37 metus. čia jį matėme prie Pentagono, kur buvo suruošta jam pagerb
ti didelės iškiluH-s. Tai paskutinis jo viešas uniformoj pasirodymas. šalia stovi gynybos sekretorius 
I.ovett.

gaminta filmą iš Alan Paton a- 
pvsakos "The Beloved Count- 
ry”. Ji rodoma ir Amerikoje. 
Vaizduojamas baisus negrų 
skurdas ir moralinis puolimas, 
kuriame sušvyti vienas negras 
tėvas, protestantas, ieškąs at
ramos krikščionybėje, ir keli 
baltieji anglai, kurie nori tuos 
rasinius skirtumus švelninti. 
Malan. žiūrėjęs tos filmos. pa
sakė: “Aš džiaugiuosi ja. Tai 
viskas. Daugiau neklauskite.” 
Ką reiškia “neklauskite”, rodo 
jo pažiūros į rasinius skirtu
mus.

Malan yra už tų dviejų rasių 
išskyrimą (vadinamą “Apart- 
heid”). Jos turinčios būti iš
skirtos gyvenamos vietos ir 
darlio. ypač darlio. Negrai turi 
dirbti, bet jokiu būdu ne tuos 
darbus, kuriuos įveikia patys 
baltieji. Didesnis išsilavinimas 
jiems neturi būti prieinamas, 
nei didesnis atlyginimas. “Neg- 
gas gali pramiegoti ir po me
džiu. Jis gali dirbti už mažesnį 
atlyginimą negu baltasis žmo
gus. kuris slankioja gatvėmis 
Ik1 duonos ir darbo” — kalbėjo 
jis 1933 m., kai buvo kritusios 
aukso kainos ir P. Afriką pris
paudusi ekonominė depresija. 
Malan tada kaltino žydus kapi
talistus. Dabar jis kaltintų 
kiekvieną, kas leistų negrams 
iškilti ir susilyginti su baltai
siais.

Potvarkis, sukėlęs audrą
Kraštas, kuris turi tiek daug 

opių vietų ir žaizdų socialinia
me gyvenime ir rasinėje neany- 
kantoje, buvo dar labiau sukrė
stas Malano potvarkio neleisti 
kartu balsuoti baltiesiems su 
spalvotaisiais. Jie turį sudaryti 
atskirus sąrašus. Koks yra tik
slas to potvarkio, aišku iš pra
ėjusių rinkimų. Malan tada ga

vo 400,000 balsų, o prieš jį bu
vo paduota pusė milijono. Bet 
tas pusmilijonis buvo “į imsus". 
Jis buvo taip apstatytas viso 
kiomis taisyklėmis, kad nieko 
nereiškė. Iš tikrųjų, nei juo
dieji nei rudieji žmones neturi 
balsavimo teisių.

Malanas siekia ir tai panaikin
ti. Vyriausias teismas tą jo po
tvarkį pripažino {/riešingą kon
stitucijai. Prasidėjo tada aštrus 
ginčas. Turėdamas daugumą 
parlamente, Malan nori sudary
ti “parlamentinį teismą”, kuris 
aiškintų konstituciją. Kiti tam 
priešinasi. J opoziciją yra išėjęs 
ir jo giminaitis Adolf Malan. 
1750.000 veteranų vadas. Jis ir 
kiti nepatenkintieji graso už
kurti pilietinį karą. Kuo tai pa
virstų

Pasaulinio karo atveju P. Af
rika yra pasižadėjusi priimti 
vakariečių karines bazes ir įsi
dėti gabenti kariuomenę aplink 
Afriką. Paskutiniame kare ji 
tą uždavinį gerai atliko. Gen. 
Jan Ch. Smuts buvo vienas iš
uolių rėmėjų kovos su Hitleriu
ir paskui su Stalinu .Jungtinių 
Tautų posėdžiuose. Dabar pri-
sibijomj*, kad naminis karas P. 
Afrikoje, jei tik prasidėtų, galįs 
IŠDlisti į visą juodąjį žemyną. 
Maskva visa tai atidžiai seka
ir kiša savo nagus, kur tik pri
eina. Malan. kad ir reiškęs se
niau simpatijų Markso moks
lui, tą pavojų taip pat nujaučia. 
Jis savo priešininkus ramina, 
kad karo atveju I’. Afrikos b 
tieji vėl eis kartu ir visi nami
niai ginčai bus padėtį į šąli. O 
d-rfiar dar reikia rūpintis “N ri
ją ja Jeruzale”. Bet ar suvaldys 
jis negrus, jei ten gaisras užsi- 
kurtų. tur būt nei pats gerai 
nenuvokia — tas “būrų Moze”, 
kaip jį priešininkai pašiepia.

I.. Kn.
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— O mano laiškai nė kiek 
nefiušvies tų tamsybių? Gerai 
— jei taip, tai nerašinėsiu.

— Žinoma, nušvies. Bet jie 
tebus elektriniai žiburėliai. Mi- 
riam. Tai nebus nei tavo akys, 
nei tavo balselis.. Ak. kuomet 
tikrai būsi visados su manim!

Ji baltomis rankelėmis užsi
dengus veidą, tarė:

— Ir man bus labai, labai 
liūdna be tavęs.

O kai nuleido rankeles, jos 
akys blizgėjo, kaip rasotos ru
giagėlės. Ir ūmai pagrobė jį ne
suvaldomas noras pabučiuoti 
tos rasos lašelius. Bet ji, žvilg
terėjus į ji, pašoko nuo kana
pos ir. pasiūlius eiti drauge į 
paežerj, išbėgo taip greit, kad 
jis vos tesuspėjo pavyti ją ant 
laiptų.

— ...Sėdime tamsiame kam
baryje adaromis durimis, o už 
tų durų dega ugnis. Vaikščioja 
pro jas žmonės, bet mes tema
tome jų šešėlius. Taip teregime 
viską šiame pasaulyje. Bet kaip 
dangiškasis Eros sparnus 
mums pirkabina, galingai jais 
plasnodami kylame viršum visų 

kambarių ir vienijame su dan
gumi tuos vargšus žemės šešė
lius...

Miriam balsas kugždėjo tuos 
žodžius. Kame? Jo sieloje n r iš 
lauko?

Po Foersterio paskaitos apie 
Platoną eina juodu tiesiai į pa
ežerj. Jau vakaras, ir žalsvas 
ežeras prieš užmigdamas jau 
dangstos baltomis dujelėmis. 
lyg švelnių švelniausiu musli 
nu. Iš pradžios juodu kalbas 
apie Platoną, paskui, vakaro 
melancholijos paimti, nutilsta. 
0 ežeras tuo tarpu vis daugiau 
muslino tfaukia ant savęs, vis 
glaudžiau juo gobias — kad 
pagalios prieš .juodu plečias l»e- 
Vibė, bekraštė jūra. Ir rodos, 
kad jų dvie ų ėjimo nebus ga
lo, kad juodu įžengė j amžinąją 
sritį.

Kažkokią valandą Miriam 
sako:

— Rodos man. kad einame j 
begalę... j idėjų pasaulį... Ak. 
čia vis ne tas, ne tas! čia viskas 
taip greitai vysta ir krinta. Aš 
trokštu gėlių, kurios niekados 

nenužysta, žvaigždžių, kurios 
niekados negęsta.

— Mudviejų meilė bus tokia 
amžinai žydinčioji gėlė ir amži
nai degančioji žvaigždė, Mi
riam.

— Amžinai žydinčioji gėlė ir 
amžinai degančioji žvaigždė... 
Tikroji meilė yra viena, nekin
tanti. amžina, nes prasideda ir 
baigiasi Tame, kurs yra amži
nas. Viskas ki’a — tai baisioji 
Afroditė Pandemos.

Tartum norėdama apsaugoti 
jį nuo tos .žemosios dievaitės 
piktų burtų, ji įkišo rankelę 
jam po ranka ir taip ėjo juodu, 
apie amžinąją meilę svajodami, 
per tą rąiestą — Afroditės Pan
demos karalystę.

-— šalin Afroditę Pandemos! 
Miriam. Miriam. tai buvo va
landos svaigulys! Tu viena, 
amžina, tu Miriam. Tame, kurs 
yra amžinas!

Vis toliau suka Jurgis savo 
trumpos laimės rožančių, štai 
lydi ją lig Bazelio. Abudu. įvarę 
į tolimiausią sielos kerle’ę savo 
liūdėsi, linksmina vienas antrą, 
štai paskutinės valandos su ja 
šioje materialioje tvarkoje Ba
zelio muziejuje, tarp Roecklino 
paveikslų. Didelio pagavimo 
užvaldvta stovi Miriam prieš 
“Šventąią girelę”. O jis žiūri j 
tuos nežemiškus baltus stuome
nis. į tą mistišką ugnį, į pilną 
neatspėjamų žemėje paslapčių 

tamsią alėją, paskui žiūri į Mi
riam — ir gauna įspūdžio, kad 
ji bematant įžengs į tą šventąją 
girelę ir atsistos tų baltųjų bū
tybių eilėje, neš yra iš jų būrio. 
Ir skaudi, lyg kalavijo dūris, 
mintis ūmai perveria jo sąmo
nę. kad jos tikroji vieta yra ne 
jo glėbyje, bet ten. pas Amži
nosios ugnies aukurą.

Ji tokia susijaudinusi, kad r 
ma jo ranką ir spausdama ją 
kugžda:

— Ar matai, koks gražu
mas! Iš to paveikslo dvelkia 
amžinybė. Sva.jo.ju, kad mud
viejų gyvenimas bus tokia 
šventoji girelė, kur drauge 
tarnausime prie Amžinosios 
ugnies aukuro... dvasingi, kaip 
tos baltosios būtybės.

— Tu gali su manim viską 
daryli. Miriam.

Iš ten reikia tiesiai į stoti. į 
tą baisinga ą paskutiniojo šioje 
žemėje atsisveikinimo' vietą. 
Laiko jau maža. Prieš stovintį 
traukinį, kurs nuo šios valan
dos rados jam milžinišku kars 
tu. jis. nusiėmęs kepurę, bu
čiuoja jos rankelę. O ji antrąją 
padėjus jam ant galvos, moti
niškai glosto jo plaukus ir švM 
nitelaičiai bučiuoja į skruostą.

— Atmink, tavo per .amžius! 
— kugžda jam j ausį jos lūpe
lės.

Reikia skubiai lipti į vagoną. 
Konduktorius užtrenkė duris— 

ir Miriam jau važiuoja, vis to
lyn. vis tolyn nuo jo. Dar su
plevėsavo .jos balta skarelė —ir 
viskas pranyko.

Ak, kodėl jis nevažiavo su 
ja. pametęs laikančius jį čia 
darbus, tuščius ir besprasmius 
prieš tai. kas įvyko! Kodėl ne
numatė nieko? Jis būtų ją ap
saugojęs. jis pats būtų pastau
gęs tą ligonį... Kodėl išleido ją 
vieną, tiesiai į žiotis mirčiai? O 
aklas, aklas. Akmeninių vokų, 
dengiančių mūsų akis, neįsten
gia atvožti nė tokia meilė.

Lyg juodų, kandžių musių 
spiečius vis iš naujo apninka 
jį tie “kodėl.” Ir nėra j juos 
atsakymo ir niekur jis nuo jų 
negali pasislėpti.

Tuojau pat ryto metą ėmė 
eiti dažnai siunčiami iš kelio jos 
brangūs laiškeliai — ir juodi 
sielvar'o debesys ėmė sklaidytis 
iš jo sielos padangių. Svajonės 
sparnu nešamas, dažnai jis la
kiojo į saulėtą ateitį, kada ateis 
pasisveikinimo laimė, ir dar to-» 
li.au. į tą laimės čiukurą, kada 
kad ji tikrai bus .jau neperski
riamai su juo susivienijus. Pas 
kui ilgas laiškas iš namu, pas
kui dar laiškelis — ir ūmai nie
ko. Jis ramino save, kad ji išva
žiavo pas giminę, kaip buvo ko. 
tinusi, ir iš ten sunku jai išsius 
ti laišką. Bet štai praėjo savaitė 
ir dar kitos pusė — ir nieko. Jo 
nerimas tiesiog mirtinas. Jau 

jis eina telegrafuoti, ir štai gau
na du laišku. Kas čia? Tai ne 
Miriam ranka. Po vienu jos se
sers parašąs ir stovi jam'?, kad 
sesuo Marytė, nuėjusi pas vieną 
apleistą ligonį, užsikrėtusi gri
pu; iš pradžios nebuvę pavo
jaus. dėl to jam nieko ir nepra
nešė — bet ūmai atėjusios kom
plikacijos ir po kelių dienų Ma
rytės nebelikę...

O antrasis laiškas nuo Mi 
riam. Rašytas dieną prieš mir
štant, bet, matyti, ne tuojau iš
siųstas. Ugninėmis raidėmis at 
simušė tas laiškelis jo širdyje 
ir kiekvienas žodelis telx’dega 
ligi šiol. Raidelės drebančios, su 
pieštuku rašytos.

— Mylimasis mano! Sunkiai 
sergu, štai šviesesnė valandėlė, 
noriu tau nusiųsti paskutinius 
žodžius. Žinau, kad nebenagy- 
siu. Taip norėčiau dar karą pa
matyti tave — lx*t teesie, kaip 
nori Dievas. Bet bijau, kaip tu
— nusižemink prieš Jo šventąją 
valią — prašau ir riekalauju— 
čia juk tik nepastovios formos.
— Atmink — nemirė mergelė,
liet miega. Myliu tave, myliu, 
myliu — Ir lauksiu — Ir čia ne
apleisiu tavęs. Tu mano {-m 
amžius... I.ig pasimatymo! Lig 
pasimatymo! Mir....

Kaip liepsnoja širdy je tas ne
pabaigtas parašas! Milijonus 
kartų meile degančiomis lūpo

mis užbaigė jis tą branginusįjį 
vardą.

Miriam ištikimai tesi savo 
pažadus: buvo su juo maišto va
landomis prieš tą Auščiausiąią, 
atrodančią jam tokią nuožmią 
Valią, kol nusižemino... Buvo su 
juo šiandien ir ištraukė jį puo
lantį į purvo duobę. Jis žino, 
kad ji padės jam įeiti ir į Šven
tąją Girią tarnauti prie Amži 
nosios Ugnies aukuro, tuo tar
pu su ja — neregimą ja...

Liovėsi drikusios iš smegenų 
raudonos vielos. Jau jis nieko 
nelx*mąsto. tik junta. Junta 
atsakymą į tų kandžiujų “ko
dėl” spiečius. Junta džiaugsmą 
nežemišką ir laimę, neapsako 
mą žmonių kalba.

Nugarmėjo j pragarus dras
kąs ji skausmas. Iš dausų ;ų 
plaukia brangusis stuomuo, vi
sas mėlynas, žvaigždelėmis nu
sėtas. Laimi' spinduliuojančius 
jos akys leidžias ant brangio
sios nukankintos galvos o \ •> 
siuvi piršteliai motiniškai jm > 
glamonėti jo plaukus. Mylimą, 
sis balselis kugžda:

------- Aš esu. esu. mylimasis 
Nėra laiko, nėra erdvės. uėr;> 
mirties... Tai tik sunkus žemės 
sapnas, kuris išsisklaidys n 
nubudus.

Jurgio lūpos pražydo laimūs 
šypsena.

(Pabaiga)
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”Kas buvo nieks, tas bus viskuo“
Po šio pasikalbėjimo su Pet

ru Grigėnu pradėjau jo vengti, 
nors tuo metu gyvenau kaip tik 
Rokiškyje ir ji dažnokai ma
čiau. 1941 m. kovo mėn. iš Ro
kiškio jau teko pasitraukti, nes 
ten gyventi darėsi per karšta. 
Pradėjau benamio keleivio gy
venimą. Po karo, sugrįžęs vėl į 
Rokiški ir neberadęs daugelio 
savo giminių, draugų bei pažįs
tamų, prisiklausiau ir žmonių 
kalbų apie enkavedisto P. Gri- 
gėno žiaurų elgesį su suimtai
siais. Tuo metu skaičiau ir pas
kutinį Rokiškio liaudies teismo 
sprendimą sušaudyti per 20 as
menų kaip liaudies priešų. Skel
bimas buvo iškabintas ant visų 
stulpų. tačiau, karo įvykių 
staiga užklupti, enkavedistai 
savo darbo nebespėjo atlikti, o 
pasitenkino žiauriai nukan
kindami senuką altaristą kun. 
Šveikauską ir visą eilę kitų 
žmonių. Tuose kankinimuose ir 
žudvme P. Grigėnas. rodos, bus 
nedalyvavęs, nes 1941. VI. 23 
d. jis užsėdo ant motociklo ir 
pasileido į Ukmergę, kaip jis 
pasisakė vienai mergaitei, “nu
šauti savo niekšo brolio.“ Ta
čiau jam privažiuoti prie Uk
mergės nepasisekė. Pakelėje su
gedęs motociklas, o vėliau ka
riuomenės besitraukią daliniai 
jo nebepraledę. nors jis buvo ir 
su NVKD uniforma. Pagal 
žmonių pasakojimus. P. Grigė-

Naudinga informacija

Ketvirtadienį, gegužės 29 d. 
Baltimorės amerikiečių intelek
tualų. vadovaujančių vietos 
mokslo, kultūros ir ekonomijos 
bei politikos gyvenimui, susirin
kime, buvusiame “Emerson” 
viešbutyje, buvo pakviestas pa
daryti pranešimą apie DP šv. 
Alfonso parap. klebonas, prel.
L. Mendelis. Prelatas įtikinan
čiai nušvietė DP atsiradimo 
priežastį, žmonių, kurie sudaro 
DP kategorijas, .jų traukimąsi 
į Vakaras ir įkurdinimo prob
lemą. Prelegento duoti faktai 
ir padarytos išvados giliai pa
veikė klausytojus, kurie iki šiol 
šiuo klausimu nebuvo gerai in- 
fromuoti. Prelatas, būdamas 
pats lietuvis, savo pranešime 
ypatingai ėmė dėmesin lietu
vius DP. Tarp kita ko, jis a- 
merikiečius patikino, kad lietu
viai DP yra darbštūs." sąžiningi, 
orientuojasi naujose sąlygose ir 
sugeba savo gyvenimą Ameri
koje tvarkytis sveikais pagrin
dais. šviesdamiesi ir ekonomiš
kai bei savo profesijos stiprin- 
damiesi. Visa tai Amerikai tei
kia neabejotinų vilčių gauti ge
rų piliečių ir stipraus avangar
do kovoje su komunizmu.

Savo pranešimui konkrečiai 
pavaizduoti prelatas kartu nu
sivedė šv. Alfonso parap. mo
kyklas 20 mergaičių - lietuvai
čių DP, kun. R. Patlabą ir lie
tuvių šeštadieninės mokyklos 
vedėją K. Dūlį, abu taip pat 
DP. Visos mergaitės buvo apsi
taisiusios taut. drabužiais. Jos 
atliko meninę programą, Pa
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
Himnus, God Bless America 
giesmę. 2 lietuvių liaudies dai
nas ir dar pašoko stilizuotą suk
tinį ir kepurinę. Mergaičių DP 
programa susirinkimo daly
viams padarė gilaus įspūdžio. 
Tai buvo prelato pranešimo 
antspaudas Ir prelatas, ir lietu
vaitės, ir kiti buvo labai nuošir
džiai sveikinimai, klausinėjami 
ir dėkojama.

Prel. L. Mendelis už šį darbą, 
paskleistą Amerikai vadovau 
jančiuose sluogsniuose, vertas 
visų lietuvių DP didelės padė
kos ir pagarbos.

Aplankė Lietuvos ąžuolą

į Sekmadienį, gegužės 25 d.. 
Baltimorės Lietuviškųjų Orga
nizacijų Tarybos rūpesčiu buvo 
suorganizuotas Lietuvos Ąžuo
lo Anapolyje metinis aplanky-

J. DIRŽYS

nas užsukęs į Zarasus ir ten da 
lyvavęs žmonių žudyme. Jis 
ir jo sukomunistėję broliai pa
bėgo į Rusiją. Iš Ukmergės ka
lėjimo stud. Kaz. Grigėnas išė
jo gyvas, tik smarkiai palaužtos 
sveikatos. 1941 m. jis vėl s’udi- 
javo Dotnuvos Žemės Ūkio A- 
kademijoje ir ją baigė. Bet 
1944 m. kovo mėn. 19 d. atsiti
ko nelaimė: per klaidą apsinuo
dijo jis su keliais draugais la
boratorijoje ir mirė.

Rokiškio liaudies teismo 
sprendimas buvo gana būdin
gas. nes jis buvo pasmerkęs 
mirti ir vieną 70 m. senutę. 
Konstanciją Šlamaiię (Kurti- 
naičią) kuri 1941 m. pavasarį 
pas Duokiškio bažnytkaimio 
kleboną kun. Matulį šerdavo 
kiaules. Vieną rytą, eidama 
nuo kiaulių, kieme pastebėjo 
enkavedistus ir miliciją. Iš iš
gąsčio baisiausiai sukliko ir nu
alpo. Jos klyksmą užgirdo kle
bonas ir pabėgo. "Už talkinin
kavimą liaudies priešams” šia 
maitė Rokiškio apskr. liaudies 
teismo buvo pasmerkta su
šaudyti.

1940 m. rugpjūčio mėn gale 
vieną dieną užsukau pas prof.
K. Būgos našlę (Kaune. Sto
ties g-je. netoli "Lozanos" vieš
bučio t. Pas Būgienę radau man 

PRF.I. DR. J.. MKMIKI.IS
fiv. Alfonso parap. klebonas Ualtiinoreje

mas. Aplankymo šventoje daly
vavo Lietuvos Pasiuntiny l»;-s 
VVashingtone sekretorius J. 
Rajeckas. Marvlando guberna
toriaus atstovas, lietuvišku or 
ganizacijų atstovai, daug balti- 
moriočių ir lietuvių taut. šokių 
šokėjai. Aplankius ąžuolą, salo
je buvo iškilmingas pu-ėdis. 
kurio metu pasakyta reikšmin
gų kalbu. Meninę programos 
dalį atliko taut. šokiu šoke ai. 
Lietuvos Ąžuolas Anapoly pa
sodintas 1930 metais.

Aukojo Marjknoll seserims
Gegužės 22 d., pr Šeši J. 

šv. Alfonso bažnyčioje atšilau 
kė labai daug žmonių, ypač ;« r 
12:10 mišiaj. Ta proga par. 
klebonas prel. Mendelis b iri , 
Maryknoll seserims rinkti au
kas jų vykdomoms misijoms į 
vairiuose kraštuose. Maldiain 
kai buvo seserims labai duosnū 
ir sumoto jx>r 1WKX) dol. Klebo
nas. didžiai įvertindama - - • ,į
misijas, tą sumą dar papilde iki 
2000 dol. 

nepažįstamą žmogų, kuris ne
šiojo Stalino tipo švarkelį. t z- 
simezgė šiokia tokia s teka, ku
ri nukryjH) tuojau į kasdienį 
gyvenimą. Aš nebuvau labai 
kalbus, bet mano naujas pažįs
tamas daug kulbėje apie sovie
tinę santvarką ir išsijuosęs ją 
man p ike. Pliekto pliekė viso
kias negeroves ir pasakojo, kad 
tuojau pradėsią trūkti pačių 
reikalingiausių prekių, nes jų 
Suvirtų Sąjungoje visada 1 iko 
ir trūksta. Jis patarė aj'Sirupin- 
ti ir siūlais, nes sov Sėtiniai siūlai 
tinka tik blakėms pririšti. Man 
pastebėjus, kad mes seniau įsi- 
veždavome labai gerų Lenin
grado siūlų su eglute, jis keistai 
išsišiepė ir pastebėjo, kad tai 
buvo eksportiniai siūlai buržua
ziniams kraštams, tačiau jų 
daugiau mes nelx'matvsime. 
Dabar tie siūlai iš Kauno urmi
ninkų jau paimti ir pervesti at
gal į Sovietų Sąjungą. Vėliau 
jis pasakojo mums, kad dabar 
jau visos kainos pakilsiančios, 
nes pas mus kainos nėra sovie
tinės ir Sovietų karius pradeda 
demoralizuoti. Dabar sovietiniai 
politiškai turį perdaug darbo, 
kol kareivio siuntinius patikri
na ir prekes konfiskuoja. Po 
šių pirmųjų kainų pakėlimo bū
siąs dar ir antrasis. Su antruo
ju kainos būsiančios pakeltos i- 
ki sovietinių. Tada paprastų 
batų l)e 300 rb. nebus galima

BALTIMORĖS ŽINIOS

Maryknoll seserys yra ame
rikietes. Jos misijų darbą; vykdo 
I'ie’ų ii- Vidurio Amerikoje, Pi- 
lipinuose, Havajuose, Ceilor.e, 
Afrikoje ir USA. Plačiai savo 
darbą vykdo j.ui ir Korėjoje. 
Prieš metus Pusane yra įstei
gusios didelį dispanserį, kuris 
atlieka dideliai naudingą įr pį_ 
nigai neįkainuojamą dari ą. su
teikdamas ambulatorinę pagal
ba apie 2<KiO civ. kor<‘ iečių kas
dien. Ten dirba 9 seserys spe
cialistes. Jų darbav ne tik ne
paprastai sunkus, bet ir labai 
į .i rojimeo ir b'i užkrečiamu 
ligų ir dėl komunistų.

Mllif:

Kazimieras Kubilius, ,p; m 
a lūžia tS, Staiga mirė gegužes IX 
d., palaidotas gūžės 21 d.

Agnieška Kaubriene, XX m.
Z ■ '-''Ues IX d.,

palaidota gegužė- 21 d.
Jonas K:»rul;us, < > ■,•). amž, 

staiga mirė gogu-ės jų j, pa. 
laidotas gegužės 23 d.

Dar neišaiškinti piktadariai apiplėšė šv. Rozalijos kataliku baž
nyčių Brooklyne. Pagrobta apie $100,000 vertės Dievo Motinos ir 
Kūdikėlio Jėzaus karūnos.

nusipirkti, o apie užsieninę ei
lutę tik pasapnuoti. Aš pastebė
jau, kad tokie dalykai visai ne
galimi. Tokiuo keliu eidami pas 
mus Sovietai visus darbininkus 
padarys priešais ir gali tas iš
virsti atviru pasipriešinimu. Ne
pažįstamasis piktai išsišiepė ir 

juokdamasis pastebėjo, kad 
šiuo metu dar nesigriebiama 
didesnių priemonių vien tik to
dėl. jog dar vokiečiai nerepat
rijavo. o paskui tiek buožėms, 
tiek darbininkams Sovietai turį 
pakankamai vietos Sibire ir 
kulkų neklaužadoms. Kai jis 
išėjo. Būgienė mane įspėjo, kad

Visi palaidoti Holy Redeemer 
kapinėse iššv.Alfonso parapijos 
bažnyčios, kur laidojimo dieną 
buvo atlaikytos pamaldos už 
mirusiųjų vėles. Pažymėtina, 
kad a.a. Jonas Karalius buvo 
vienas iš šviesesniųjų ir dau
giau susipratusiųjų senos kartos 
lietuvių amerikiečių. Jis nors vi
są laiką dirbo <unkų fizinį dar
ioj, lx*t rasdavo laiko ir lietu
viškai knygai pasiskaityti. Iki 
pat mirties skaitydavo daug lie
tuviškų laikraščių, o jaunesnis 
būdamas net juos platindavo. 
Nusimanė gana gerai apie pa
čius opiuosius lietuvių tautos 
įeikalus. Be to, buvo pavyzdin
gas parapijietis. Priklausė Šv. 
Jėzaus Vardo D-jai nuo nat jos 
įkūrimo. Jaunas būdamas, 
daug padėjo savo parapijai, 
puošdamas bažnyčią ir kitus 
darbus dirbdamas prieš didžią
sias šventes ii- kitomis progo
mis. Parapi jos klebonas prel. L. 
M' ndelis visa tai labai įvertino 
ir laidotuvių proga a.a. Joną 
KaraJtų pritinkančiai pagerbė, 
savo pamoksle primindamas jo 
nuopelnus parapijai ir atlikda
mas visą bažnytinį patarnavi
mą parapijos lėšomis.

Meldėsi už. mirusius

Penktadienį, gegužės 30 d., 
šv. Alfonso bažnyčia pagerbė 
žuvusius ir mirusius karius va
dinamos “Memorial Day” pro
ga. Parapijos klebono, prel. 
Mendelio rūpesčiu Holy Redee- 
mer kapinėse buvo surengtos 9 
vai ryto pamaldos, o vietos Sė
tuvių legionierių postas suren
gė minėjimą.

Prie kapinių koplyčios sienos 
buvo įrengtas kiuko altorius, 
kur prrl. I, Mendelis atlaikė 
šv. mišias, o šv Alfonso para
pijines mokyklos aukštesniųjų 
skyrių mokiniai, lotyniškai gie
dojo. Kun. P. I’atlaba pasakė 
dienai pritaikinta gražų pamok
slą. Už visus žuvusius ir miru
sius karius ir civilius buvo at- 
kallieti [>oteriai ir pagiedota 
Angelas Dievo.

Pamaldose organizuotai daly
vavo Lietuvių Legionierių pos
tas ir Lietuvių Karių Molinų 
Draugija su savo, Amerikos ir 
Lietuvos vėliavų nis. Posto va
das pasakė kalbą, o legionierius 
adv. N. Rastenis perskaitė žu
vusių I ir II pasauliniame kare 

su tuo žmogumi reikia būti 
labai atsargiam, nes jis esąs 
naujojo saugumo viršininkas 
Antanas Sniečkus. Mane nukrė
tė šaltis. Prisiminiau, kad prie 
tų namų mačiau du neaiškius 
tipelius. Dabar jų nebebuvo, bet 
aš vis tik pasistengiau sumaišy
ti pėdas. Daugiau į tą pusę ne
beidavau, kad netektų vėl 
susitikti su tuo baisiu žmogumi, 
iš kurio rankų paprastai nie
kas gyvas jau nebeištrūkdavo.

(bus daugiau)

lietuvių karių pavardes, kurie 
tarnavo USA kariuomenėje. 
Solistas KI. Andreikus giedojo 
solo. Visiems žuvusiems pa
gerbti ant simbolinio kapo bu
vo padėta vainikų.

Pamaldose dalyvavo labai 
daug žmonių. Nors rengėjai tu
rėjo labai daug darbo, bet pa
maldos visiems patiko. Toks mi
rusiųjų pagerbimas tikrai yra 
prasmingas ir gražus.

Mūsų parapijietis—kunigas

Jo Eksc. Baltimorės Arkivys
kupas birželio 7 d. įšventino į 
kunigus 9 jaunuolius, kurių tar 
pe yra ir vienas mūsų parapi
jietis, Juozas C. Antoševskis.

Kun. J. Antoševskis yra sū
nus Adam ir Onos Antoševskių, 
gyvenančių 2602 Grogan Avė., 
Baltimore. Jis pradinį auklėji
mą baigė 1941 m. Vėliau mokė
si šv. Kazimiero College ir šv. 
Marijos kunigų seminarijoje. 
Ten pasižymėjo savo darbštumu 
ir gabumais, baigdamas ,įą šį 
pavasarį.

Kun. J. Antoševskio primici
jos bus šv. Alfonso bažnyčioje 

Kun. J. AntoSevskh

ateinantį sekmadienį, birželio 
X d.. 11 vai. Pamokslą pasakys 
pats klebonas, prel. Mendelis. 
Po pietų šv. Alfonso parap. sa
lėje bus kuklus priėmimas nau 
jajam kunigui pagerbti.

Kun. J. Antoševskis dirbs 
šv. Alfonso parapijoje. Kadangi 
čia pastoracinio darbo’yra labai 
daug, tai jis, būdamas jaunas 
ir kupinas entuziazmo, yra la
bai laukiamas.

PAVERGTOJE
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Kuo Vilnius sovietiniams 
rusams brangus

Sovietinėje Lietuvos spaudo
je dabar išrasta, jog Vilnius y- 
ra jau seniai rusų tautos šir
džiai brangus miestas. “Tiesa” 
rašo:

“Senasis Vilnius buvo rusų 
ginklo šlovės liudytoju, jo gat
vėmis žygiavo rusų kariai-nu- 
galėtojai, drauge su visa rusų 
liaudimi sutriuškinę Napoleono 
antplūdį. Du kartus—1705 ir 
1708 metais Vilniuje lankėsi 
Petras Pirmasis. Cerkvei, esan
čiai dabartinės Gorkio ir Bokš
to gatvių kampe, jis padovanojo 
trofėjines švedų karines vėlia
vas. Čia jis krikštijo Hanibalą 
— didžiojo rusų poeto Puškino 
prosenelį. 19-ojo amžiaus pra
džioje Vilniuje kurį laiką gyve
no įžymusis rusų karo vadas 
Kutuzovas. tuometinis Vilniaus 
generalgubernatorius.”

Kokie laivai Nemunu plaukioja

Sovietai pranešė, jog Nemu
nu prasidėjus laivų judėjimui, 
pirmasis į kelionę išplaukė lai
vas “Levas Tolstojus”. Taip pat 
greit pradėsiąs plaukioti ir “Ta
rasas Ševčenko”. Plaukioja dar 
“J. Janonis” — bolševikinio po
eto vardu pavadintas laivas. 
“Vilniaus” vardas vienam lai
vui paliktas, tur būt, todėl, kad 
ir Vilnius esąs jau seniai “ruso 
širdžiai artimas miestas.”

Lietuvos profesorius 
“tebeauklėja”

Sovietuose labai madoje 
žmones “auklėti”, neatsižvel
giant nei į mokslą, nei į amžių. 
Net ant lazdos krentanti sene
liai vis ‘tebeauklėjami.” Taip 
pat “auklėjami" ne tik maža
moksliai, bet ir profesoriai, ku
rie jau patys turi būti aukoji
mo specialistai. Kaip vienam 
komunistų partijos susirinkime 
Vilniaus universiteto prorekto
rius Mitropolskis (matyt, ra
sas) pranešė, partinė organiza
cija atliekanti didelį darbą, 
‘auklėdama universiteto profe-

♦

BAŽNYČIA IR PASAULIS
• Kristaus gimimo ir mirties 

datos ligi šiol vis dar buvo gin
čijamos, netikslios. Neseniai T. 
Domanus Lazzarato. Naujojo 
Testamento tyrinėtojas Vatika
no kurijoje, išleido knygą “Kri
staus chronologija“. kurioje 
moksliškai paremia ir patiksli
na tas datas. Jis tvirina, kad 
Kristus gimęs gruodžio 25 d., 
šeštuose metuose prieš mūsų 
erą. o buvo nukryžiuotas 29 m. 
kovo mėn. 25 d., taigi gyveno 
3 metus ir 3 men. Šv. Jonas 
Krikštytojas krikštinęs Kristi! 
35 m. rugsėjo 25 d.

• Popiežius Pijus XII misi
joms Bolivi.jo.je, kur yra 2 mi
lijonai katalikų, bet tik 500 ku
nigų, paskyrė 10,000 dolerių. 
Protestantų misijas, kurioms 
vadovauja 150 kunigų, finansiš
kai remia JAV protestantai.

• Arkiv. Amlefo G. Cicogna- 
ni, popiežiaus atstovas Ameri 
koje, šv. Sosto vardu pasirašė 
tarptautinį susitarimą pabėgė
lių globos reikalu. Susitarimą 
yra priėmusios Jungtinės Tau 
tos. Šv. Tėvo atstovas pirmą

Mažųjų Maldos paveiksluo
ta maldaknygė, kurių paren
gi. Kun. Stasys VIa. iliustra
vo dail. Paulius Augius. 66 
originalūs paveikslėliai, ei
liuotos maldos. Kaina $1.25
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LIETUVOJE
sorius ir studentus.” Tasai auk
lėjimas pasireiškiąs tuo, kad 
profesoriai studijuoja marksiz
mą - leninizmą. Tačiau pasiro
do. kad tasai auklėjimas nekaip 
sekasi. Nors jis tęsiasi jau eilę 
metų, bet — kaip nusiskundžia 
Mitropolskis — vis dar nejau
čiama nei studentų, nei profeso
rių tarpe pakankamai neapy
kantos “amerikiniams - angliš
kiems imperialistams ir jų pa
kalikams buržuaziniams nacio
nalistams.“ Mitropolskio galva, 
žinoma, nesuvokia, jog sunku 
įdiegti neapykantą tiems, iš ku
rių vienų telaukiama, kad jie 
pagaliau išvaduos iš sovietinio 
“auklėjimo”.

Dar nauji įsipareigojimai 
kolchozin inkams

Kadangi valdinės parduotu
vės neįstengia miestų ir mieste
lių gyventojus pakankamai ap
rūpinti maistu, tai Sovietai 
bando ieškoti naujų kelių jiems 
aprūpinti ir sumažinti juodajai 
rinkai. Reikalo verčiami, patys 
kolchozai ir paskiri kolchozinin- 
kai parduoda bent dalį jiems li
kusių produktų vadinamoj lais
voj rinkoj. Bet ypač paskiri kol- 
chozininkai tokius produktus 
parduoda tik juodosios rinkos 
kainomis, nes kitaip parduoti ir 
patiems trūkstamus dalykus nė
ra jokios prasmės. Tad Sovie
tai nutarė, jog kolchozininkai 
turį dar atliekamų maisto pro
duktų. ir numato kad ateity 
kolchozai turi įsipareigoti pagal 
sutartis su miestų vykdomai
siais komitetais pristatyti į rin
kas nustatytus kiekius žemės 
ūkio naminių. Iš paskirų kol- 
chozininkų produktai turėtų 
būti pačiame kolchoze surinkti 
ir kartu pristatyti į miestą. Tuo 
būdu būtų užkirstas kelias 
jiems gauti aukštesnes kainas. 
O kartu pyktį už maisto daly
kų trūkumą būtų galima nuo 
vyriausybes ir partijos galvos 
suversti ant kolchozininkij. ap
kaltinant juos .saliotažu už ta
riamai tyčia produktų į rinką 
nepristatymą.

kartą nuvyko į UN rūmus. Pa
sirašant dalyvavo UN gen. sek
retorius Trygve Lie.

• Gen. I). Eisenlioueris, kal
bėdamas Olandijoje katalikų, 
protestantų ir žydų karo kape
lionams, pareiškė, kad visas 
pasaulis turėtų pasekti popie
žiaus Pijaus XII pavyzdžiu — 
jo kietu nusistatymu prieš ko
munistus. kaip Dievo priešus.

• Fulton Ourslrr, įsijungęs į 
Katalikų Bažnyčią tiktai prieš 
9 metus, žinomas rašytojas, 
žurnalistas ir redaktorius, mirė 
Nevv Yorke gegužės 24 d. La
biausiai pagarsėjusios yra jo 
dvi knygos, parašytos pagal N. 
ir S. Testamentą, būtent, “The 
Greatest Story Ever Told” ir 
“The Greatest Book Ever 
Writft»n.”

• Bostono diecezijos sinodas 
užbaigtas gegužės 29 d. iškil
mingomis pamaldomis. Jis įve
dė visą eilę naujų patvarkymų, 
kurie paliečia ir lietuvių para
pijas. Sinodo šioje diecezijoje 
jau nebuvo buvę nuo 1919 m.
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CASUMBIRI
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nuo 194" inetų 
[Mirt UKal iško je 
kur ji pasiuntė

gyvena 
Afrikos 

viena 
planta- 

ūkio

Autorius 
Angoloje, 
kolonijoje, 
vokiečių firma, turinti ten
rijas. Jose mokomi negrai 
mašinomis naudotis. Mat, Portuga
lija nori Angolą sukultūrinti, o 
negrus tikrais savo piliečiais {pada
ryti. Bet su kokiais sunkumais su
siduriama. rodo šis įdomus pasako
jimas, kuris taip pat nušviečia neg
ru senus prietarus. Ryšium su Afri- 
kos neramumais, manome, “Dar
bininko" skaitytojams pravers tai 
paskaityti.

Plačiais, agavomis apsodin
tais laukais negrai būriais grįž
ta namo. Laukuose darbas yra 
baigtas. Jie dabar traukia į sa
vo nedidelius kaimelius, nešda- 
miesi po nedidelį džiovintos mė
sos gabalėlį kasdieninei sriubai. 
Jų laukiančios žmonos iš to pa
žins, ar vyrai laukuose netingi
niavo, ar iškentė visą dieną 
dirbdami, ar nepasišalino nuo 
darbo. Eidami jie dar užtraukia 
dainą, tokią monotonišką, vis 
pasikartojančią. Greitai juos 
paveja ir naktis su skaisčiomis 
žvaigždėmis danguje. O po jos 
vėl prasideda diena ir kelias at
galios į plačiuosius laukus.

Taip slenka dienos ir naktys 
pro juodojo žmogaus buitį. Nuo 
senų laikų jos taip slinko ir te- 
beslenka, galimas daiktas, jau 
tūkstančius metų. Tiktai nuo to 
meto, kai čia pasirodė baltasis 
žmogus, juodukas ne tiktai 
dribso spoksodamas į savo dir
bančią žmoną, bet ir pats eina 
dirbti, eina į plantacijas ir iš 
ten parneša užsidirbtą pinigą. 
Šiaip viskas, atrodo, nepasikeitė, 
paliko kaip ir buvę prieš Vasco 
de Gamos laikus, kai jis su sa
vo laivėmis praplaukė Angolos 
krantus.

Štai, aš sėdžiu greta Katim
bos, jau pagyvenusio negro, pa
tyrusio traktoriaus vairuotojo. 
Dideliais savo krumpliais trak
torius kabinasi už prasto kelio 
ir ropoja prie fabriko. Katimba 
yra tikrai geras šoferis ir me
chanikas. kuris mašiną moka 
išlaikyti tvarkoje.

— Sakyk, Katimba, —klau
siu aš jo,— ar tai tiesa, ką ta
vo žmonės tiki? Jie pasakoja, 
kad į kiekvienos mašinos moto
rą yra įdėta žmogaus galva, ži
noma. nukirsta, ir ji savo minti
mis valdo mašiną...

Katimba papurto savo galvą, 
kaip juodo avinėlio, ir pats pa
sipurto besijuokdamas.

— Kvaiši yra tie juodieji, 
mano pono. Vargšai juodukai! 
Juos vis dar didelėje baimėje 
laiko Casumbiri, didysis burti
ninkas.

— Bot tu. Katimba, .juk ži
nai. gerai žinai, kaip mašinos

motoras veikia! Ar tu negali 
kitiems to paaiškinti?

— Vargšai juodukai, mano 
pone, yra kvaili. Katimba nega
li jiems išaiškinti, kad trakto
riuje nėra žmogaus galvas. Tik 
Katimba žino, kad traktoriaus 
motorą judina toks nedidelis 
Casumbiri — baltojo žmogaus 
burtas. Bet galvos...

Katimba pasižiūrėjo į mane 
didelėmis baltomis akimis, tarsi 
ko privengdamas, ir kalbėjo to
liau:

— ...galvos yra tik didelėse 
mašinose, kaip “Coronoje” ir... 
(jis nuleido galvą ir žodžiai jo 
buvo kaž kokios baimės prisi
sunkę)... ir ten yra daug galvų, 
tose cukraus mašinose, Catum- 
beloje! Didelės, protingos, pik
tos mašinos ten vienu galu ry
ja cukrines nendres, o kitu ga
lu leidžia cukrų į maišus, ku
riuos juodas žmogus palaiko. 
Tikrai protingos yra tos maši
nos su daugeliu galvų....

— O tu kvaiše! — šūkterė
jau užpykęs. — Tu ir pats tiki, 
kad mašinon yra įsprausta 
žmogaus galva! Argi tu nema
tei, kaip motoras veikia? Matei 
juk, kaip kibirkštis nuo žvakės 
šoksta ir padega benzino skie
dinį...

— Taip, mano pone, taip!— 
pasiskubino pritarti, linktelėjęs 
galva Katimba. — Motoruose 
yra mažučiai Casumbiri, o di
delėse mašinose — galvos...

Aš tylėjau ir širsdamas ir sa
vo išrdyje juokdamasis. Tolu
moje, kur žaravo saulėleidžio 
dangus, matėsi būriai einančių 
žmonių. Liekni jų stuomens ro
dė, jog tai galėjo būti bailundai, 
negrai iš pietų. Nuo jų sklido 
daina, tokia liūdna ir monoto
niška, periodiškai skambanti 
vis ta pačia pastraipa — vieno
dais žodžiais ir melodija.

— Apie ką jie ten dainuoja, 
Katimba, tie vyrai anoje pusė
je? — paklausiau.

— Bailundai liūdni, — atsa
kė Katimba. — Bailundai ilgisi 
tėviškės. Turi čia visus metus 
prabūti.

Iš tikrųjų, jie buvo tokią su
tartį sudarę, tačiau ne verčia
mi, o laisva valia. Sutartis įpa
reigojo juos nustatytam darbui 
ir drausmei. Aš paaiškinau Ka- 
timbai, kad Portugalijos val
džia jiems iš tikrųjų gero no
ri. Darbo normos yra įstatymo 
nustatytos, atlyginimas geras, 
teikiamas nemokamas gydy
mas, pratinama prie švaros ir 
tvarkos, prie kultūringesnio gy
venimo. Visa tai naudinga neg
rams.

— Taip, mano pone, taip. 
Bailundai yra kvaili, kad negali 
to suprasti. Bet bailundams y- 
ra liūdna...

Vakaro gaisa taip greitai gę- 
so, kaip pučiama žvakė. Kai 
mes įriedėjome į fabriką, čia 
jau degė elektros lemputės. Ka
timba mane paliko, o aš susi
mąstęs valandėlę stovėjau prie 
“Coronos”, didžiosios mašinos, 
kaip kokio namo. Dieną ir naktį 
prie jos būriuojasi negrai, vilk
dami ryšulius agavos lapų, ku
rie čia iš plantacijų pristatomi 
geležinkeliu. Tie lapų ryšuliai 
pradingsta mašinos gerklėje ir 
viduriuose. Ji kurtinančiai juos 
gromuluoja, spengia ir švokš
čia, maigydama lapų minkšty- 
mą ir išstumdama plaušus, pa- 
naišus i kanapę ar liną. Jie dar 
yra šlapi ir kvapūs. Kituose 
skyriuose plaunami, džiovina
mi, karšiami ir slegiami į ryšu
lius. Eidamas pro vieną ir kitą 
skyrių, aš galvoju, koks turi 
būti didelis “burtininkas”, tas 
Casumbiri, kuris suka visus 
tuos ratukus! Kiek galvų iš tik
rųjų dirbo, kol tas mašinas su
galvojo, padarė ir sustatė? Ar 
nuostabu, kad juodukai tai įsi
vaizduoja visai realiai, kaip vai
kai, ir mano, kad visuose moto
ruose yra po nukirstą žmogaus 
galvą, kuri judina, suka ir tvar
ko? Ar toks jau didelis čia skir
tumas. kaip mes tai supranta
me ir kaip jie vaizduojasi? Be 
žmogaus galvos to nebūtų.

*
Vakare aplankiau savo drau

gą Bickmaną. Bešnekučiuojant 
jam papasakojau, kaip Katimba 
mane erzino ir juokino savo pa
sakojimu apie žmogaus galvas 
mašinose. Man rodėsi, kad aš 
galėjau būti kiek peršiurkštus 
ir jį užgauti. Tai pasakiau ir 
savo bičiuliui.

— Negi ir Jūs pradėsite tikė
ti burtininku Casumbiri, kuris 
žmonių galvas spraudžia j ma
šinų motorus? — paklausė jis 
manęs ir pakišo popieriaus la
pą, išėmęs jį iš rašomojo sta
lo. Aš permečiau akimis ir sau 
netikėjau, ką paskaitęs buvau.

— Kas tai yra? — paklau
siau. — Kalėjimas iki gyvos 
galvos? žmogžudystė?

— Ne, tai Casumbiri darbas. 
— Papasakoki! — spyriausi.

Svedų karaliui Gustavui VI Hel
sinkio suomių universitetas sutei
kė meno garbės doktoratų.

Ir mano draugas trumpais žo
džiais štai ką papasakojo:

Praėjusiais metais pas jį at
vyko į fabriką ieškoti darbo 
vienas pagyvenęs negras nuo 
jūros pakrantės. Sutartį suda
ręs, jis dirbo sąžiningai, buvo 
tvarkingas, nieku nekrito į a- 
kis, išskyrus tą jo apšepusį la
gaminą, kurį jis visur su savim 
vilko. Jis puldavo kiekvieną 
kaip piktas šuva, jei tik kas no
rėdavo prie to lagamino prisi
liesti.

Vieną dieną fabrikui prisiun
tė naują mašiną plaušui karšti 
ir šukuot, didžiulę, sudėtą į du 
sunkvežimius. Juodukai, inži
nieriaus prižiūrimi, triūsė visą 
savaitę, kol ją sustatė. Pagaliau 
buvo uždėtas transmisijos dir
žas, ir mašina ėmė suktis. Pas
kui ji vėl sustoja, žinoma tik 
tam, kad būtų galima geriau jį 
pritaikyti ir išlyginti. Vėl buvo 
paleista ir vėl sustabdyta. Juo
dukams įgrįso čiupinėtis apie 
visokiausius sraigtus: čia juos 
išimti, čia vėl dėti. Jiems rodė
si, kad ji nesisuka kaip reikia.

Anam negrui su lagaminu 
dabar buvo atėjęs momentas, 
kurio jis, matyti, jau seniai lau
kė. Jis atsinešė savo apešusį la
gaminą ir mirktelėjo inžinieriui, 
kad eitų su juo į šalį. Jam jis 
pasakęs, jog žinąs, ko mašinai 
trūksta. Rausdamasis po savo 

' lagaminą, dar pastebėjo, kad 
už du šimtus angolarų jis galįs 
parduoti tą reikiamą daiktą. Iš 
seno popieriaus jis tada išvy
niojo dailiai nuo liemens nu
plautą jauno negro galvą. Oda 
ir plaukai buvo dailiai išdžio
vinti...

e z

Vėliau teisme tas negras aiš
kinosi, kad jis savo tėviškėje 
nugirdęs, jog agavų plantacijo
se baltieji dirba mašinomis ir 
ten didžiajam Casumbiri reikią 
galvų. Jis pasiėmęs savo miru
sio sūnaičio galvą, atvykęs į 
fabriką ir lūkuriavęs, kada tos 
galvos prireiksią didžiajam Ca
sumbiri. Jis nesuprantąs, už ką- ki tokia kvailybe! 
dabar yra teismo klausinėja
mas ir kaltinamas.

Tęismas nepatikėjo, kad jo 
sūnaitis mirė savo mirtimi.

gali kvaila jauno negro galva 
karaimo mašiną sukti? Jaunas’ 
negras to nesupranta! Tiktai 
protingos galvos gali didžiojo 
Casumbiri stebuklus daryti, to
kios galyos, kurios pažįsta mo
torus, kaip Katimba. Bet Ka- 
timba yra atsargus. Anuomet, 
kai šukavimo mašina gerai ne-

Š

judėjo, Katimba buvo dingęs, 
dešimtį dienų nesirodė, susir
gęs dėjosi... Oh, Katimba labai 
atsargus!

Aš pasižiūrėjau į jį ir nieko 
daugiau nesakiau. Man pasida
rė aišku, kad ir mano ir kitų 
inžinierių galvos čia nėra sau
gios.

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS

Tam negrui priteisė kalėjimą h 
ki gyvos galvos.

♦
Kitą rytą aš važiavau į dar

bą taip pat su Katimbos vai
ruojamu traktorium. Bundan
čios saulės spinduliuose žvilgė
jo milijonai rasos lašelių. Plan
tacijos pakraštyje žolę skabė 
kelios lieknos gazelės. Viena 
buvo aukštai iškėlusi galvą ir 
kai mus pamatė, visus sujudo 
ir nurūko. Aš prisiminiau tada 
savo draugo pasakojimą apie 
sudžiuvusią jauno negro galvą 
ir pagalvojau: ar Katimba apie 
tai žino? Man rodės, jog jis ži
nojo, žinojo ir visi plantacijos 
negrai. Vis dėlto aš tą šiurpią 
istoriją priminiau, pasmerkiau 
žmogžudystę, juodukų prieta
ringumą, jų žlibimą ir pabaigo
je pasakiau:

— Kiekvienas turėtų būti į 
kalėjimą pasodintas, jei dar ti-

Metereobiologija — nauja gam
tos mokslų šaka

Metereologija yra mokslas a- 
pie atmosferos reiškinius, tem
peratūrą, oro slėgimą, drėgmę, 
debesuotumą. Visi su nekantru
mu laukiame radijo pranešimų, 
koks bus oras rytdieną, šituo 
rūpinasi metereologinės stotys. 
Oro sąlygos veikia visą mūsų 
gyvenimą. Kai debesuota ir vė
juota, lėktuvai kur kas blogiau 
skraido. Todėl per karą niekur 
nepranešdavo oro, nes aviacijai 
ir artilerijai oro sąlygos labai 
rūpi. Kiekviena šalis slaptai se
kė priešininko teritorijos oro 
pasikeitimus.

Oro sąlygos veikia ir žmogų. 
Jau Hipokratas, garsusis seno
vės gydytojas, gyvenęs maž
daug prie 2,000 metų, pastebė
jo ryšius tarp oro pasikeitimų 
ir visos gyvosios gamtos, nors 
priežastys, kodėl vienaip ar ki
taip žmogų veikia oras, dar ne
buvo jam žinomos. Ir šiandien 
sukurta visa eilė teorijų, bet 
jos taftusimo neišsprendžia.

Tad ir susidarė gamtos moks
lų šaka — metereobiologija. 
Jos svarbiausias tikslas tirti, 
kaip veikia oro pasikeitimai 
žmogų ir tuos pasikeitimus pri
taikinti medicinoj. Pavyzdžiui, 
Hamburgo klinikose prieš kiek
vieną operaciją pasiteirauja 
metereologijos stoties apie orą 
ir prie kai kurių oro sąlygų jau 
nedaro operacijų.

nai surasti sausumoje, o ką šie
pia jūros gelmės?

Kokiu mastu modernieji tyri
mai pakėlė žinomų gyvūnų skai
čių, tegu paliudija datos. 18 a. 
garsus sistematikas Linnė žino
jo 1,100 žemės gyvūnų. Šian
dien mokslas pažįsta mažiau
siai 400,000. Vienų tik vabalų 
priskaitema apie 280,000 lūšių. 
Toliau eina žuvys, jų yra žino
ma 12,000 rūšių. Ir didžiausias 
žuvų mėgėjas prie savo pietų 
stalo nėra ragavęs nė pusės šios 
gausios šeimos rūšių. Taip yra 
todėl, kad didesnė žuvų dalis 
gyvena giliai jūrose, kitos tro
pikų vandenyse. Tik maždaug 
300 rūšių žuvų gyvena upių ir 
ežerų vandenyse, iš kur daž
niausiai ir pasigauname žuvį sa
vo stalui.

Toliau gyvūnų skaičiuje ran
dame paukščius. Vidurio Euro
poje jų yra apie 400 rūšių, o A- 
merikos kontinente — apie 6,- 
000.

Ketvirtoje eilėje stovi minkš
takūniai su 10,000 šeimų. Po 
jų eina 8,000 rūšių įvairiausių 
vėžių. Gale stovi vorų šeima su 
2.000 rūšių.

Žemėje pasiskirstę gyvūnai 
įvairiai. Daugiausia jų yra tro
pikuose. Ypač daug visokių rū
šių gyvūnų yra Pietų Ameriko
je, o Australija šiuo atžvilgiu 
yra neturtingiausia.

— Taip, mano ponė? — link
terėjęs pritarė man Katimba.— 
Tikra beprotybė! Tie .juodukai 
yra tikri kvailiagalviai! Negi

“pietų vėjelis

Kiek gyvūnų yra pasaulyje?
Kai sužinome, kad pasaulyje 

yra apie dešimt milijardų žiur
kių, prarandame visas viltis 
žemės gyvūnus suskaityti. Tu
rime pasitenkinti tik tuo, kad 
galime suskaityti tik gyvūnų 
rūšis. Bet ir čia susiduriame su 
sunkumais. Dar . ne visi gyvū-

Išrasti vaistai, kurie pašalina 
skausmus po operacijos

New Yorko valstybės Gydy
tojų Draugijos susirinkime bu
vo paskelbti nauji vaistai, ku
rie po operacijos 10 ar daugiau 
dienų pašalina visus skausmus. 
Naujasis vaistas pavadintas E- 
focaine. Jis įleidžiamas injek
ciniu būdu norimoje vietoje, 
taip pacientai nejaučia, kad jie 
buvo operuoti.

Nedelsdamas įsigyk
PASKUČIAUSI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ LEIDINĮ

“LIETUVOS ARCHYV4”
(BOLŠEVIZMO MITAI)

Knyga vaizdžiai piešia orginialiais dokumentais komunizmo 
smurtą ir lietuvių kančias. Neįkainuojamos vertės ir pirmoji 

tos rūšies knyga Amerikos spaudoje.
Atspaustas labai ribotas kiekis, todėl patartina .ją skubiai įsigyti. 

Knyga turi 428 puslapius. Kaina—$3.00.
Šią atkarpą pasiuskit kartu su 3.00 dol. šiuo adresu:

“DARBININKAS”,
680 Bl SHWICK AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.

Gerb. Tamsta,
Malonėkit prisiųsti 

sekančiu adresu:
..... egz. “LIETUVIŲ ARCHYVO”

Vardas Pavarde
Adresas

PS. Pinigus, sumoje siunčiu laiške □. vėliau prisiųsiu O
(Savo pageidavimą pažymėti atitinkamam langely kryžiuku)

Mažųjų poezija, jei neturėtu
me Vytės Nemunėlio ir Leonar
do Žitkevičiaus, būtų labai 
skurdi. Daugelis yra bandę ra
šyti, bet jų kūryboje jautėsi ne
pakankamas žinojimas vaiko 
psichologijos, nepajėmė įsijaus
ti į jo vidų, nors ir sugebėjo 
kalbėti vaikams suprantamais 
žodžiais. Mat, vaikų poezijai 
statomi nė kiek ne mažesni rei
kalavimai, kaip ir suaugusiems, 
nepamirštant, kad kūrėjas turi 
nusileisti į mažųjų pasaulį, ma
tyti gyvus ir negyvus daiktus 
per vaikišką psichologijos priz
mę ir jausti vidinę giedrą šilu
mą.

Vytė Nemunėlis toje srityje 
yra be galo daug nusipelnęs iš-

ST. DŽIUGAS

keldamas aukštai mažųjų 
zijos lygį. Su kokiu malonumu 
ir jautriu išgyvenimu vaikai 
skaito ir deklamuoja jo eilėraš-

poe-

Atsiųsta paminėti
ATSPINDŽIAI — nepriklau

somas savaitraštis. Leidžia V. 
Meškauskas, redaguoja V. Meš
kauskas ir J. P. Palukaitis. Nr. 
nr. 1, 2 ir 3.

SKAUTŲ VADAS — nr. 5— 
gegužės men. Leidžia Lietuvos 
Skautų Brolijos Kanados Rajo
no Vadija, redaguoja Stp. Kai
rys.

ATEITIS nr. 5. — gegužės 
men. Turinyje: kun. V. Rimšelis 
— Marija Dievo ir mūsų Moti
na; S. Sužiedėlis — Didi Apgy
nėja Gedimino miesto: Vac. 
Kleiza — Kovokime už Amžiną 
duoną: Kazys Kl. Cirtautas— 
Anicetas; Jonas Žadeikis —Kas 
yra Fuci; Aušra Bendoriūtė— 
Leonardo da Vinci: J .• Žilevičius 
— Nepriklausomos Lietuvos 

' muzikos pionieriai. Duodama 
savos kūrybos, Romualdo Kisie
liaus eilių puslapis. įdomūs jau
nųjų, kreivų šypsenų, sporto ir 
kiti skyriai. Numeris gražiai 
iliustruotas pavasario moty
vais.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS — 
VYTfc NEMl NftUS 

skaito savo kūrybą per Amerikos 
Balsą

čius, nėra reikalo apie tai kal
bėti, nes maža užtiksime ir su
augusių, kurie nebūtų skaitę ar 
deklamavę, būdami mokyklos 
ar gimnazijos suole.

“Pietų Vėjelis”, kuriame tel
pa 21 eilėraštis, yra graži dova
na mažiesiems, gyvenantiems j- 
vairiose pasaulio šalyse, [x> sve
timu dangumi. Jau pačioje pra
džioje su kokiu pasigėrėtinu

nuoširdumu autorius kreipiasi į 
pietų vėjelį:

Skrisk, pietų vėjeli šiltas,
I tėvynės laukelius
Debesų baltaisiais tiltais 
Ir per vandenius gilius..

(Pietų vėjelis. 3 psl.)
Arba kaip įtikinančiai ir 

jausmingai prisipažįstamą:
Platus pasaulis, maža vietos 
Vaikams be tėviškės savos 

(Lietuvos vaikai, 5 psl.) 
Autorius sąmoningai nelei

džia mažiesiems nusiminti ir 
susigyventi su benamio liki
mu, bet:

Grįšim, grįšim ten. kur teka 
Nemunėlis ir Neris.
Kur pavasarį ant tako 
Obelių žiedeliai kris.... .

(Grįšim, grįšim. 8 psl.)
Ir:
Ateina laisvės rytas — 
Tikėk, budėk ir lauk 
Ir savo tėvišklei 
Sūnus jos tikras auk.

(Varteliai mūsų kiemo, 11 psl.) 
Be patriotinių eilraščių. ku

riuose išreiškiama gili meilė 
savo gimtam kraštui, Vytės Ne
munėlio eilėraščių tematika yra 
labai įvairi. Kiekvienas skaity
tojas šį leidinėlį su nuoširdumu 
sutiks ir įvertins.

“Pietų Vėjelis” gražiai ilius
truotas Povilo Osmolskio spal
vuotais paveikslėliais. Išleido 
“Jaunimo skaitymai.”’

t

KAS K4 SAKE
Tautės valios atstovavimas
šefas: Diplomatijos šefas su 

pasiuntiniais atstovauja tautos 
valia ir ją vykdo.

VLIKas; VLIKas reiškia lie
tuvių tautos valią.

Iš laikraščių: Partizanų ko
vos išreiškia tautos nepalaužia
mą valią atgauti laisvę.

Taigi atsirado daug tautos 
valios atstovų. Kad jie visi su
derintų savo atstovavimą, pra- 
matoma slapta tų atstovų kon
ferencija. Negalint susitarti, 
kad atstovavimas būtų perleis
tas vienam kuriam iš tų atsto
vų. būsią susitarta patvirtinti 
dabartinę padėtį, kurioje tauta 
yra jų atstovaujama dalimis: 
partizanai reikš tautos valią, 
kovodami ir už ją mirdami: su 
jais drauge kovos ir visa tauta: 
VLIKas juos apraudodamas ir 
paminklą statydamas; su juo 
raudos ir visa tauta; šefas pa- 
veldėdaruas visos tautos liku
sias Amerikoje pinigų atsar
gas: su juo paveldčdama ir visa 
šeima.

sant, 1951 m. sausio-liepos mėn. 
okupacinių išlaidų sąskaiton iš 
vokiečių pareikalauta 44.223 
naktinių moteriškų marškinių. 
850 kirpėjo tualetinių, 514 
arbatos vežimėlių, 1185 šaldy
tuvai ir 1000 hpnkų šampano.

Vokiečiai nepatenkinti, kad 
tokių daiktų reikalaujama, nes 
tai nesą suderinama su skelbia
mu taupumu. Mums rodos, kad 
tarp britų ir vokiečių nesusi
pratimas dėl tų marškinėlių 
kilo dėl to. kad aiškiai nenusta
tyta komisaro kompetencija; 
ar jis turi taupyti Anglijai ar 
Vokietijai.

Ir pas mus esama panašaus 
nesusipratimo ir panašių reika
lavimų 
tatyta

tik iš to, kad nėra nus- 
kom potencija.

Afrikoje

sužinojo, kad Jonas bu-

Literatūrine naujiena — nepaprastai jd*»mus naujasis Jurgio 
Jankaus romanas '‘PAKLYDĘ PAUKŠČIAI”, I tomo kaina 
$2.20. antro — $2.60. Gaunama: Gabija. 335 Union Avenue, 

Brooklyn 11. N. Y.

Kai kompetencija 
nenustatyta

“Nucrnberger Nachrichten” 
pranešė: — Britų okupaciniai 
organai Vokietijoje paskyrė 
taupumo komisarą. To nepai-

Teta
vo Afrikoje. Tuoj prisistatė prie 
jo ir klausė:

— Gal sutikai kur nors žmo
gėdras?

— Kaipgis! Vienoje vestuvių 
puotoje ir aš buvau įtrauktas į 
antrojo patiekalo sąrašus.

— O! Pasakok, kaip išsigel- 
bėjai!

— Stebuklas! Vestuvės su
griuvo!

*■
Gegužės men. įdomiausia knyga apie Marijos 

pasirodymus Fatimoje
MARIJA KALBA PASAI LILI

264 pusi., 18 paveikslų, kaina 2 dol. 
Užsakymus siųsti šiuo adresu:

Re v. M. Vembre.
122 CANTON STREET, STOVGHTON, MASS.

....................................................................................................... .........................
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MELODIJOS VALANDOS PIKNIKAS

Kazimiero akademiją 
šiemet baigė 125 mergaitės, iš 
jų 60 lietuvaičių, jų tarpe 22 
atvykusios iš tremties.

• Komp. Strolia pakviestas 
tvarkyti meninę programos da
lį Detroito Liet, radijo klube.

• Ričardas Abelkis, kuris 
lanko Harrison Technical high 
school. už gerą mokymosi pri
imtas ir įrašytas į National Ho- 
nors Society of secondery 
school narius.

• Jadvyga Lapatinskienė, 
gailestingoji sesuo. pradėjo 
dirbti Cook Countv ligoninėje.
• C baries Walls-Valatkevičius 

su žmona mini savo sidabrinį 
vedybinio gyvenimo jubilėjų. 
VValls yra Detroito lietuviškos 
spaustuvės savininkas.

• Dariaus-Girėno Amerikos 
legijonierių Posto iniciatyva į- 
vyko susirinkimas, kuriame da
lyvavo per 60 lietuviškų orga
nizacijų atstovų aptarti, kaip 
turi būti paminėta mūsų didvy
riškųjų Atlanto nugalėtojų Da
riaus ir Girėno devynioliktosios 
mirties sukaktuvės. Išrinktas 
minėjimui rengti komitetas į 
kurį įeina žymūs legijonierių 
postų veikėjai, lietuviai turin
tieji atsakingas vietas valstybės 
įstaigose ir visuomenės bei or
ganizacijų darbuotojai.

Hatford. Conn
šv. Jono Evangel. Draugija 

birželio 8 d. ruošia išvažiavimą- 
pikniką visiems žinomoje vieto
je — Lietuvių darže — E. 
Hartford. Pradžia 1 vai. p. p. 
Tai bus pirmasis šį pavasarį pa
rengimas, nes iki šiol visiems 
mėginusiems surengti išvažiavi
mą trukdė lietus. Ir šį kartą jei 
lytų lietus, piknikas įvyktų pa
rapijos mokyklos salėje.

Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti. Iki pasimatymo.

Rengėjai

Labai nuoširdžiai dėkojame 
visiems mūsų rėmėjams ir ge
radariams. dalyvavusiems sei
me. š. m. gegužės 18 d., arba 
atsiuntusiems mums seimo pro
gą sveikiniięus ir aukas.

Miela buvo matyti gana gau
siai Jus renkantis iš pat ryto, 
nors dangus buvo niūriai apsi
niaukęs ir lynojo. Tai rodė Jūsų 
nuoširdumą ir aukos dvasią, 
kad mūsų darbai ir reikalai 
Jums rūpi, kad mūsų siekimai 
yra drauge ir Jūsų siekimai.

Šia proga nuoširdžiai dėkoja
me Jo Pr. Prel. Pr. Jurui, di
džiam mūsų darbų rėmėjui ir 
koplyč. statybos komiteto pir
mininkui. už pamokslą ir akty
vų dalyvavimą seime: taip pat 
esame labai dėkingos didž. ger
biamam kun. dr. K. Rėklaičiui. 
MIC. už atlaikytas mišias ir at
siminimus apie mūsų įsteigėją 
arkiv. J. Matulevičių, kurio 25 
metų mirties sukaktį minėjome.

Nuoširdžiai dėkojame prof. 
kun. S. Ylai už vadovavimą sei
mui ir Nek. Pr. Seserų Rėmėjų 
Gildos Centro Valdybai bei sky
rių valdyboms, kurios iš anksto 
daug dirbo, kad šis seimas bū
tų sėkmingas, ypač p.p. Girai- 
tienei. Karinauskienei. ii- V. 
Šimkienei. Dar sykį norime iš
reikšti mūsų dėkingumą ir už 
religinius koncertus. įvykusius 
Lavvrence. \Vorcester (Šv. Ka
zimiero parap.) ir Hartford. 
gerbiamai dvasiškijai. daininin
kams. muzikams ir kolonijų 
veikėjams, padėjusioms tuos 
koncertus rengti.

Dėkojame taip pat mūsų mie
loms pensijono mergaitėms, atti
kusioms programas keliuose 
priešseiminiuose parengimuose 
ir pačiame seime.

Dėkojame svečiams kuni
gams ir visiems svečiams už 
atsilankymą ir visiems, visiems, 
vienokiu ar kitokiu būdu prisi
dėjusioms prie šio seimo sėk
mingumo.

Visų Jūsų vargą ir aukas pa
vedame atlyginti mūsų dangiš
kajai motinai Švč. Mergelei Ma
rijai. Aukodamos savo maldas 
ir kasdieninius darbus Jūsų in
tencijomis, savo veikimu mes 
stengsimės kiek galėdamos ge
riau patarnauti Ivendriesiems 
mūsų visuomenės reikalams.

Su dėkingumu ir meile
Nek. Pr. švč. M. Marijos

Seserys

MERGAIČIŲ STOVYKLA

Tradicinė lituanistinė mer
gaičių stovykla, vad. Nek.- Pr. 
Švč. Mergelės Marijos Seserų. 
Putnam. Conn.. šiais metais 
pradedama birželio 29 d., bai
giama liepos 27 d.

I stovyklą priimamos mergai
tės nuo 7 iki 16 metų, visam 
mėnesiui arba 2 savaitėm.

Mergaitės mokomos lietuvių 
kalbos, tautinių šokių, dainų ir 
rankdarbių. Angliškai kalban
čioms — atskiros lituanistinės 
pamokos.

Kelis sykius per savaitę sto
vyklautojos vežamos į apylin
kės ežerus maudytis, kas savai
tę rodomas filmas, rengiami 
laužai ir kt. pramogėlės.

Savaitinis mokestis — 17.50. 
Jei stovyklauja vienos šeimos 2 
ar daugiau mergaičių, daroma 
nuolaida.

Kreiptis šiuo adresu:
Immaęulate Conception Con- 

vent, RFD 2, Putnam, Cann.

Atostogos lietuviškoje 
aplinkoje

Kasmet daugelis kreipiasi pas 
mus atostogų reikalu. Praneša
me Visiems* kas norėtų pasilsė
ti ramioje ir lietuviškoje aplin
koje. kad galėtų praleisti pas

N

LIETUVIŲ MELODIJOS VALANDOS MILŽINIŠKAS PIKNIKAS {VYKSTA 

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 22 D. 
Visi važiuokite j didžiausį lietuviu sęskridį Nau joje Anglijoje, 

Atsivežkite ir savo draugus, čia galėsite laimėti daug gražių dovanų. Per visą dieni) gros pagarsėjęs 8 PC 

AL STEVENS ORKESTRAS 
BROCKTON FAIR GROUNDS 

didelė vieta, kur turėsite progos susitikti su savo seniai nematytais draugais.
IŠGIRSITE POVILO IR NELYTftS DUETĄ

Platesnių informacijų ir apie išvykimo laiką autobusais klausykitės Lietuvių Melodijos Valandos radijo progra
mą kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. iš \VHIL stoties 1430 kc.

5KF 4-

mus savaitę ar keletą birželio 
mėn. arba rugpiūčio ir rugsėjo 
mėn. (po rugpj. 15 d.). Kreiptis 
iš anksto šiuo adresu: Sister 
Superior, Immaeulate Concep- 
tion, RFD 2, Putnam, Conn.; 
tel.: Putnam 8—5828.

IŽDAROS MOTERŲ 
REKOLEKCIJOS

Maloniai kviečiame visas mo
teris į jums skirtas uždaras re- 
kolekcijas, kurios įvyks š. m. 
birželio 13. 14 ir 15 d.d. Nekal
to Prasidėjimo vienuolyne. Put
nam, Conn. Kaip žinome, šis 
mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus 
Širdies garbei. Ji labai kenčia 
nuo daugelio žmonių įžeidimui. 
Dalyvaudamos rekolekcijose, 
atnešime Jėzui savo širdis, ir 
nors maža dalele atlyginsime 
kitų įžeidimus.

Rekolekcijas ves jums žino
mas Tėvas Kęstutis M. Butke
vičius, OFM. Jos prasidės penk
tadienį vakare ir baigsis sekma
dienį ryte. Atlyginimas už visa 
rekolekcijų laiką 87.00. įsire
gistruoti prašome šiuo adresu: 
Rev. Sister Superior, RFD 2, 
Putnam, Conn., arba telefonu: 
8-5828. (6, 10)

St. Catharines, Ont., Canada

CLEVELAND, OHIO
Naujoje parapijoje

Birželio mėn. 13 dienomis 
naujoje Cleveland lietuvių para
pijoje buvo 40 valandų švč. sa
kramento atlaidai. Pamokslus . 
lietuviškai sakė kun. Alb. Spur- 
gis. o angliškai — vienas iš sve
timtaučių kunigų.

Naujai statomosios parapijos 
bažnyčios darbai eina prie pa
baigos. Tikimasi, kad apie rug
piūčio 15 d.. Žolinę, galutinai 
bus užbaigta. Tuo pačiu laiku, 
kaip girdėti — įvyks ir bažny
čios pašventinimas.

Kaip senieji, taip ir naujieji 
parapijiečiai tremtinai džiau
giasi. kad klebonas J. Angelai
tis gaus naują pagalbininką vi
karą — lietuvį tremtinį kunigą. 
Mat, klebonui ir parapijai yra 
labai reikalingas kitas kunigas, 
iki šiol sekmadieniais bei šven- 
tadienias parapijai padeda ap
tarnauti svetimtaučiai kunigai.

— Kun. Albinas Spurgis, ku
ris vikarauja greta Cleveland— 
Strongville. Ohio, šįmet gegu
žės 22 d. tyliai atšventė savo 20 
metų kunigystės sukaktį.

• Tėvynės MyL D-jos Seimas 
šaukiamas š. m. liepos m. 8 d. 
Clevelande, Ohio. Seimas įvyks 
SLA Seimo laiku. Hotel Cleve
land patalpose. 6 vai. vak. Nu 
matoma apsvarstyti tolimesnį 
D-jos veikimą.

Gimė: \
Idzelevičiai susilaukė dukre

lės.
Damušiai (dr. Ad. Damušio 

brolis) susilaukė sūnaus. 
Philadelphia, Pa.

mergaitės, vad. sesutės M. An- 
cillos. choras pagiedojo keletą 
angliškų dainų. Alg. Kačanaus- 
kas pagrojo pianu, solo padai
navo G. Maražiūtė, taip pat 
kvartetas padainavo keletą da
lykėlių. Viskas praėjo labai 
gražioje nuotaikoje. Kad būtų 
daugiau lieutviškų dalykų, būtų 
dar geriau. —jst

Bavonne. N. J

Mainau, perku, parduodu lietuviš
kus ir kitų Europos kraštų PAŠTO 
ŽENKLUS. Ieškau USA ir Kanados 
pašto ženklų.

J. GRIGAI.!f NAS
1160 E. 72 St.. <!e\e!and 3. Ohio

Eastori. Pa

Penktoji Nevi- Jersey dainų 
šventė ruošiama š. m. spalio 19 
d. Jackson Auditorium salėje 
Harrison. N. J. šventėje pak
viesti dalyvauti visi Brooklyno 
ir Nevv Jersey lietuvių chorai ir 
tautinių šokių grupė. Šventę 
suorganizuoti šiemet imasi 
Keaęny, N. J. lietuvių parapi
jos choro vedėjas muz. Alg. Ka- 
čanauskas ir choro valdyba — 
pirm. V. Kemėžytė. vicepirm., 
L. Zujutė, sekret. K. 
kas, ižd. A. Juknelytė, 
kret. M. Kudirkaitė,
A. žibutis, šen. J. Mėlynis, dva
sios vadas kun. D. Pocius.

(“Darbininko” Nr. 35 apra
šant šventės ruošimą įsibrovė 
kai kurių korektūros klaidų, čia 
jas išlyginame. Red.)

BFTAFSKU ŪKYJE. kurio apylinkės labai gražios, kalnų oras ne
paprastai sveikas. Jūs čia rasite tikrą poilsi ir džiaugsmą.

Erdvūs, su visais patogumais kambariai, labai skanūs ir įvairūs 
valgiai, pagaminti iš tavo ūkio produktų: pieno, kiaušinių, daržovių, 
vaisių et c.
Kas mėgsta žaidimus ir pramogas, čia ras Ping-Pong, Badniin'on. 
Television.

Butauskų ūkis 5 minutės nuo Torrington. Conn. miestelio.
Čia priimami vasarotojai: liepos ir rugpiūčio mėnesiais.
Vietos užsakomos iš anksto savaitėj įųj šeštadienio 12 vai. po pietų.
KAINA prieinama ir pigi:: asmeniui .V> dol. už savaite.
Iki malonaus pasimatymo BUTAUSKU. CYJE. kurio adresas:

MRS. R B l T A N
RED 1. Mountain Rd. Torrington, Conn.

Telef. Torrington 9655

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS *

J P GINKI S. Direktorių*.

1 
i 
I 
t

— Rinkimai naujos K. L. 
Bendruomenės apylinkės pavy
ko gerų. Nors ir lietinga diena 
buvo, bet balsavimuose žmonių 
dalyvavo labai daug.

— Juozas Alonderis ir Vanda 
Aukžemytė susituokė gegužės 
24 d. Moterystės sakramentą 
suteikė Tėvas P. Baniūnas. O. 
F.M. Jaunoji ir visos pamergės 
buvo pasipuošusios tautiniais 
rūbais. Svetimtaučiams ir vie
tos lietuviams tas padarė labai 
gražaus įspūdžio. Pokylyje da
lyvavo daug svečių iš Linsdel. 
Pa.. Toronto. Ont. ir kt.

— Birželio pirmąjį skmadie- 
nį Pt. Colborne. Ont. įvyko šv. 
Vardo vyrų draugijos kongre
sas. į kurį buvo pakviesti bei 
dalyvavo ir lietuviai. Kongrese 
dalyvavo Toronto kardinolas.

— šeštadienį, birželio 7 d., 
Ontario ežero pakrantėje. Gar- 
den City Beach. Port Weller, 
Ont.. įvyksta pirmoji lietuvių 
gegužinė. Pradžia 12 vai. Prog
ramoje šokiai, netikėtumai, už
kandžiai su skaniais gėrimais ir 
kt. Lietingai dienai esant bus 
galima naudotis erdve sale. Vi
si lietuviai kviečiami atsilankyti 
j šią pirmąją lietuvių gegužinę.

*

Vykstantiems iš JAV, Eliza
beth Way, privažiavus rusų sti
liaus bažnyčią yra parašas — 
Port Weller — sukti į dešinę ir

Niagara St. važiuoti iki Lake- 
shore Rd., tada pasukti į kairę 
iki kelrodžio — Garden City 
Beach — pikniko vieta. Iš St. 
Catharines kas valanda eina 
autobusai.

Pabaiga 12 vai. nakties.
— J protesto laiškus, para

šytus UNO dėl lietuvių tautos 
genocido, dabar gautas atsaky
mas. kad visi protestai būsią 
svarstomi specialioje komisijoje 
mums palankia prasme. —pb

Birželio 10 d. mūsų parapi jos 
klebonas kun. M. Kemėžis mini 
19 metų kunigystės sukaktį. 
Parapijos kunigai bei parapijie
čiai šių sukaktuvių proga linki 
jam Dievo palaimos pastoraci
jos darbe.

— Pirmoji vaikučių komuni
ja mūsų parapijo e įvyksta sek- 

per 9

musų 
kuni-

Scranton, Pa
Gražios iškilmės

Šv. Juozapo parapija yra se
na ir plačiai žinoma. Šitos pa
rapijos'klebonu yra lietuvių vi
suomenei žinomas ir visų my
limas Msgr. J. Miliauskas. Ge
gužės 25 d. buvo labai graži ir 
įspūdinga šventė. Marijos Soda- 
licijos mergaitės suruošė taip 
vadinamą Marijos Vainikavi
mą. Lietuvaitės mergaitės. Die
vo Motinos dukros, pasirodė vi
same savo grožyje. Sodalicijai 
vadovauja kun. M. Ožalas. Se
serys kazimierietės suorganiza
vo mokyklinio amžiaus mergai
tes į jaunųjų soda liečiu dr-ją. 
Šventė praėjo labai gražiai Žmo
nių prisirinko pilna bažnyčia. 
Pamokslą pasakė Tėvas J. 
Venckus. S. .J. Kadangi yra

madienį — birželio 8 d. 
vai. šv. mišias.

— Ateinančią savaitę 
vyskupijoje prasideda
gams rekolekcijos vyskupijos 
seminarijos patalpose Darling- 
tone. N. J. Iš parapijos kunigų 
pirmas išvyksta klebonas kun. 
M. Kemėžis. Kiti parapijos ku
nigai rekolekcijas atliks vėliau.

— Šiais metais mūsų parap. 
pirmas piknikas įvyksta sekma
dienį — birželio 29 d. Pikniko 
metu numatomas vienos dienos 
bazarėlis. Piknikas įvyks para
pijos sodelyje prie bažnyčios. 
Klebonas kun. M. Kemėžis kvie
čia parapijiečius bei kaimynus 
iš anksto ruoštis ir jame daly
vauti.

— Reiškiame širdingą padė
ka lietuviu pasionistui T. Hila- 
rijonui, C.P. už pasakytus pa
mokslus per Novenos pamaldas 
ir 40 valandų atlaidus. Vk.

jaunų žmonių, kuriems sunkiau 
suprasti, lietuviškai, todėl ant
roji pamokslo dalis buvo pasa
kyta angliškai. Čia gražiai dar
buojasi kun. Pr. Zdanavičius, 
neseniai atvykęs iš tremties.

• V.

I

šeštadieniais 2 vai. popiet. — IV1VRL 1600 kr—>000 vv.
GYVUOJA PER 23 METUS

įvairūs visuomenes pranešimai, 
žinios, parengimai: koneertar 
puotos, liūdni nranešimai*
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Lietuvos Vvciu Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties
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1550 K Vj OCYCT ES

KIEKVIENĄ SEKMADIENI - nuo 1:30 iki ?on vai 
leį norite šioje radijo skelbtis kroi| kitc-s- adresu

KNIGHTS OF UTKUANIA WLOA 
BRADDOCK* PA.
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Pavyzdingas sugyvenimas
Ne dažnai tenka girdėti ir 

skaityti apie Eastono gražią lie
tuvišką koloniją, nors čia gyve
nimas vyksta neblogiau, kaip 
kitur. Gegužės 11-20 dienomis 
kun. J.Gaudinskas suruošė savo 
parapijai misijas ir ketauriasde- 
šimt vai. atlaidus, kuriuos vedė 
Tėvas J. Venckus S. J.

Lietuviai suvažiavo į šitą ko
loniją praeito šimtmečio pabai
goje ir šito šimtmečio pradžio
je. Savo bažnyčią 'jie įsigijo 
1915. Bažnyčia yra graži ir 
jauki. Lietuvių yra apie 200. 
Naujai atvažiavusių šeimų yra 
apie 10. Prie parapijos prisidėjo 
ir lenkai, kurių yra apie 30 šei
mų. Pamokslai buvo sakomi lie
tuviškai. lenkiškai ir angliškai. 
Parapija turi gražų chorą, kurį 
veda kun. Mačiulaitis. Įdomu, 
kad ir vengrai prisidėjo prie ši
tos parapijos, kurių yra apie 6 
šeimos. Visi veikia vieningai ir 
sutartinai. Kun. Gaudinskas. 
kuris yra parapijos administra
torius. veikia sumaniai ir di
deliu pasišventimu. Kleb. Gar
mus gydosi Floridoje. Žmonės 
yra geri katalikai ir labai 
sirišę prie parapijos.

pri-

Kearny, N. J.
Gražiai pavykusi šventė

Gegužės 31 d.. 8 vai. ryto, 
gražus būrys vaikučių, seselių 
vedini, suėjo į Sopulingos Die
vo Motinos lietuvių parapijos 
bažnyčią rimtai nusiteikę priim
ti pirmą kartą šv. komuniją į 
savo jaunas širdeles.

Pamaldas atlaikė ir pamoks
lą pasakė kun. D. Pocius. Sese
lės su vaikučiais gražiai giedo
jo. vargonais grojo A. Kača- 
nauskas.

Po maldų buvo gražus jauni
mo paradas miesto gatvėmis.' o 
Roosevelto parke programa. 
Programoje pasirodė mažosios

LIETUVAIČIU APŠVIETUS DRAUGIJA

Lietuviu Darže. ir salėje 213 F reni St., New Haven, Conn.

BIRŽELIO 15 d., tuoj po pietų rengia

Barzdu- 
fin. se- 
tvarkd.

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho lietuvių metinė 

ir istorinė diena jau artinas, tai 
bus liepos 4 d. Ji įvyks šv. 
Pranciškaus vienuolyno parke, 
visiems gerai žinoma ir lengvai 
pasiekiama vieta — kuri ran
dasi arti Catle Sha.nno. ant Ha- 
milton Road. prie pat šv. Ka
zimiero kapinių.

Apie 30 metų, kaip šitą die
ną lietuviai iškilmingai švenčia. 
Lietuviai idealistai ir prakilnios 
dvasios žmonės įvedė šią die
ną tikslu paremti šv. Pranciš
kaus vienuolyną.

Todėl iš anksto yra kviečiami 
ir šiemet visi Pittsburgho gerb. 
klebonai, kunigai, parapijonvs. 
visos draugijos, klubai ir visi 
pavieniai lietuviai atsilankyti į 
Lietuvių Dieną pasigėrėti gam
tos gražumu, pakvėpuoti tyru 
oru. susitikti savo artimuosius 
pažįstamus ir visus gerus kai
mynus.

w
ATsiminimAI
RADIO VALANDOS

ISESTadieniąis
530 ^ B

wevdB
JACKJSIUKAS

D! R F K tOPJllS 

1264 WHITE ST. 
HILLSIDE.N. J

1 TEL. •

VVAVERLY
63525

METINI PIKNIKĄ
Kviečia visus atsilankvli ir linksmai laika praleisti. Seimininkės 

ruošia skanių keptų dešrelių su kopūstais ir lietuviškais spirgučiais. 
Niekas nesigailės mus aplankęs. RENGĖJOS
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SPORTAS PASAULYJE

Teikiančiam serų vilčių busimoj olimpiadoj Bob Allison prez. Tru
manas, lankydamas Annapolio laivyno akademija, spaudžia ranka ir 
įteikia medali. Salia stovi akademijos superintendents admir. Ilill. Al
lison pasiekė akademijos nauja ieties metinio rekordą.

Iš teniso pasaulio: Visų dėmesyje 
buvusios Prancūzijos teniso pirmeny
bės jau pasibaigė. Jas laimėjo praei
tų metų meisteris Jaroslav Drobny, 
kuris kaip tremtinys šiuo metu gy
vena Egipte. Jis finale per 4 setus 
nugalėjo žymųjį Frank Sedgman. 
Moterų grupėje turnyrą laimėjo D. 
Kart. baigminiame susitikime nuga
lėjusi savo kolegą S. Fry per 2 se
tus. Jos abi laimėjo moterų dvejeto 
pirmenybes, finale nugalėdamos Red- 
wick - Smith ir Wipplinger iš Pieti
nės Afrikos. Vyrų dvejetą laimėjo 
australai Sedgman ir McGregor. 
nugalėdami amerikiečius Savitt ir 
Mullov j>er 3 setus. Amerikos meiste- 
rė 17-metė Maureen Connollv laimė
jo Surrey teniso turnyrą Anglijoje, 
finale nugalėdama amerikietę Todd 
per 3 setus. Si jaunoji amerikietė 
laikoma rimčiausia kandidate j Wim- 
bleden turnyro laimėtojas. Jean Cur- 
ry iš Anglijos laimėjo Muenchene į- 
vvkusj tarptautini teniso turnyrą, 
baigminiame susitikime nugalėjusi 
Hanna Kramer per 2 setus.

Tuiyar. kuriuo jojo Smirke. laimė
jo žymausias Anglijos arklių lenkty
nes — English Derby. Tuiyar, kurio 
savininku yra žymusis Aga Khan, 
šiuo laimėjimu savo ponui pelnė apie 
$57.000.

§ A C A A I
— Veda K. Merkis —

Šachmatai Helsinkio olimpiadoje 
bus nuo 1<) iki 30 rugpiūčio. 1952.

> Indianapolio 
■. gegužės 20 d. 

Makutėnas a

Stasys Makutėnas 
meisteris. Chess Life. 
nr. rašo, kad Stasys 
Lithuanian-DP. novv a dental techni- 
cian. laimėjo Indian?.[»olio open pir
menybes. surinkęs 4-1 tašku. H. Pe- 
terson. A. Gruen, L. Binder ir B. 
Hofmartn po 31.,—l'ę- 16 dalyvių.

Chicagos lietuviai laimėjo prieš 
rainiečius šitaip:

Tautvaiša — Turiansky 1Z,— I 
Zujus — Bilynsky 1—0 
Kalvaitis — Hamulec 0—1 
Šalkauskas — Radyvvyl 1—0 
Karpuška — Lushpinskv O—1 
Jakštas — Petesh 1—0
I.SK Perkūno šachmatininkai, lai

mėdami šias rungtynes iškovojo 1952 
m. Chicagos miesto lygos meisterio 
vardą.

Chicagos antrose pirmertvbėso po 
4 ratų padėtis tokia: Kaufman ir uk
rainietis Fedan po 31 Zujus. Moore 
ir Oleson po 3 taškus. Kalvaitis turi 
21 o Jakštas 2. Beliko 2 ratai.

K. Merkis stovi 4 vietoj iš 2500 
JAV ir Kanados Postai Chess žaidė
jų. paskelbtų Chess Revlevv. gegužės 
nr. Tai pažymėtinas Merkio pasieki
mas. Pati didžiausi įvertinimą turi J. 
Shavv. būtent. 2000.

Lietuviai korespondcnciniani loši
me rikiuojami pagal paskutinį Chess 
Revievv įvertinimą, šitaip: K. Merkis 
1920. J. Žalys 1806. P. Tautvaiša 
1622. S. Žilius 1510. K. Škėma 1360. 
J. Stonkus 1350. L. P. Vichules < Vai
čiulis) 1346. C. C. Jonas 1236. K. 
Jakštas 12000. R. Racailis 1200. R. E. 
Blasius 946. J. P. Karalaitis 906. W. 
Weldzius 756. J. P. Barūnas 410.

Trans - Mtssissippi pirmenybėse, 
kurios įvyks birželio 7-8 d.. Daven- 
port. Iowa. žada dalyvauti chicagie- 
čiai. Tautvaiša. Zujus. Karpuška ir 
Jakštas.

The Chess Correspnndent. gegužės 
—birželio nr.. pateikia 1950 Grand 
National. round one. Kastom pasek
mes 6 sekcijoj: K. Merkis 7! 11 ...
W. Couture ir W. M. P. Mitchell 7— 
2. Rev. M. Miiler 61..—21., ir t.t.

Tam pat numery telpa Vistaneckio 
partija su Flohru iš XIX Sov. S-gos 
p-bių.

Rogozino knyga “šachmaty 1947- 
1949". išleista 1951. Maskvoj. Gauna
ma knygyne: A. Buschke. 80 East 11 
St.. Nevv oYrk 3. N. Y. Kaina $5.

Tai rinkinys to meto žymesniųjų 
partijų, turnyrinių pasekmių iš Sov. 
S-gos ir be to — Vakarų pasaulio. 
Ten randame Tarybų Lietuvos lai
mėjimus prieš Latvijos. Estijos. Balt- 
gudijos. Gruzijos ir Uzbeko koman
das. Įdėtos 6 Mikėno partijos.

Latvis l>zeibergs laimėjo Saginavv 
<Mich.) pirmenybes, surinkęs 
taškų, La Verne Morgan 4—1.

5—0

*

Mes atsišaukiame į nemarią tautinę 
sąmonę

Lietuvių sportuojančiam jaunimui 
apjungti ir lietuviško sjKtrto jėgoms 
tarptautinėje plotmėje reprezentuo
ti visuotinis lietuvių sporto klubų at
stovų suvažiavimas Chicagoje. š. m. 
balantlžio 6 d., išrinko Vyriausią Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetą Siaurės Amerikai.

Komitetas atsišaukia į lietuviškos 
bendruomenės nemarią tautinę są
monę ir kultūrinių reikalų vertinimą 
prašydamas materialinės bei morali
nės paramos ir teisingo jo pastangų 
supratimo. Iš savo pusės pasižada 
nuoširdžiai stengtis pateisinti į juos 
sudėtas viltis.

— Vyr. FASK-tas savo gegužės 25 
d. posėdyje pasiskirstė pareigomis: 
Z. Puzinauskas pirm.. Br. Ketura
kis ir E. Vengianskas—vicepirm., V. 
Adamkevičius—sekret.. Alg. Bielskus 
—ižd. ir Kanados atstovas—narys.

— Vyr. FASK-tas skelbia visų 
šiaurės Amerikos lietuvių sporto 
klubų registraciją iki birželio 15 d.

Sporto klubai prašomi prisiųsti to
kias žinias: a) klubo pavadinimą, b) 
valdybos sudėtį, c) aktyvių narių 
skaičių, d) vietinės lietuviškos kolo
nijos dydi ir f) kultivuojamas sporto 
šakas.

Visas susirašinėjimas su Vyr. FAS- 
K-tu palaikomas šiuo adresu: V. 
Adamkevičius. 5647 So. Rockvvell 
Avė..’ Chicago 29. UI.

Manchester l’nited ir toliau sėk
mingai tęsia savo gastroles po Ame
riką. Kiek sunkumų anglai turėjo su 
meksikiečiais, prieš kuriuos jie žai
dė Kalifornijoje, bet anglai rungty
nes laimėjo 2:0. Reikia pastebėti, kad 
policijai teko keletą kartų išbėgti j 
aikšte ir apginti teisėją nuo meksi
kiečių žaidėjų bei j aikšte besiver
žiančios publikos. Chicagoje anglai 
laimėjo prieš vietine rinkt ipe rezul
tatu 6:1. Birželio 15 d. Yankee sta
dione Nvw Yorke susitiks Manches
ter United. Anglijos meisteris, su 
Toteenham Hotspurs. Angjijos pir
menybėse užėmusiais antH vietą. 
Reikia tikėtis nepaprastai gerų rung
tynių.

Ispanijos futbolo rinktinė nugalėjo 
Airijos rinktinę 6:0. Rungtynes, ku
rios įvyko Mardire Chamartin sta
dione. stebėjo per 80000 žiūrovų.

Anglijos mėgėjų golfo pirmenybes 
laimėjo amerikietis Harvie Ward, fi
nale nugalėdamas amerikieti Frank 
Stranahan 6 ir 5.

Amerikos žymiausias automobilių 
lenktynes. 500 mylių Indianapolio 
Speedvvay. laimėjo amerikietis Troy 
Ruttman. šią distanciją nuvažiavęs 
per 3:52:41.88 vai. Vidurkis per va
landą buvo 128.922 mylios: tai nau
jas rekordas šiose lenktynėse. Rųtt- 
man už savo laimėjimą gavo daugiau 
kaip $60000. V. F.

FlTBOLO Rl’NGTYNkS

Vyr. FASK-tas šiaurės Amerikai
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IšNl OMI OJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui; apšildomi ir 
aptarnauti. 72 Ocean Avė., 
Jersey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius a rita j Brooklyn, N. 
Y. tel. EV 8-1805.

9 lenktynės kasdien iki 
birželio 28 d.

POST TIME 1:45 
DOI BLF. C LOSES 1:25

Vieta tribūnoje $1.00 su t aks. 
Numatytos lenktynės ir šeš
tadienį, birželo 7. kuriose the

Commonweąlth Handicap 
prideda S5.000.

N. E.'s didelės lenktynės 
čiadtenj, birželio 11 d. 
Massachusetts Handicap 

prideda $35.000.
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PRANAS WAITKI'S 
»1lillitfl"i ių Direktorius 

ir Bahamuotnja.
NOTARY PUBLIC

ADVOKATAS PRANAS ALEXIS
turi savo ofisą:

(važiuojant Jamaicos traukiniu, išlipti 111 St. stotyje).

Ofiso tel. LExington 2635

118—18 JAMAICA AVIU KKHMOND HILL

Priėmimo valandos:
KASDIEN 10—12 ir 7—9 p.p. i išskyrus ketvirtad. ir šventad.

Trečiadieniais pagal susitarimą

Gauta «š Europos vokiečių ga
mybos naujų radijo a|>aratų. Vi
sos bangos ir F.M. Kreiptis j St.
GRABI.IAI SKĄ, 5 Thomas 
Park, So. Boston. Mass.

»1« W. Lombard Street. Baltimore 23, Maryland

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D:

185

OFISAS ATIDARYTAS PIRMADIENIAIS IR 
TREČIADIENIAIS IKI 8 V AL. VAKARO.

Namų tel. LOngvcood 1<21

S. Ankudas (Ankuda virius) M. D
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

JOHN DERUHA, M. D.

Bostone ir apylinkėse

JOSEPH BAKAS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktj 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY
South Boston. Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskai 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815

SOuth Borton 8-2800

WAITKUS
FUNERAL HOME

į Lithuanian
Fu rni tu re Co.

m o vers —
SO 8-4618

į INSURED and BONDED
Local and Long Distance Moverr

? 326-328 W. Broadvvay
į SO. BOSTON, MASS. t

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

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADVVAY

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-9402-M

F.

Patarnavimas dieną ir naktį.
Nauja modemiška koplyčia šer- 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
: TeL TR 8-8434

Sekmadienį, birželio 8 d. 3 v. p.p. 
Minervos aikšt.. <Queens Soccer 
Field. 222 St. and Braddock Avė.., 
Bell Rose. L. I.) įvyks futbolo pir-l 
menybių rungtynės tarp LSK ir Pas-> 
saic S.C.. vienuolikių.

Priežaismis 1:15 vai.

LSK visuotims narni susirinkimas 
šaukiamas birželio 8 d.. 6.30 v. vak. 
(tuoj po Passaic rungtynių) Atletų 
Klubo patalpose. 168 Marcy Avė., 
Brooklyn, N. Y.
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SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest P*rkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nr mokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVRT DIREKTORIAI: 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
Tel VIrginia 7-44M

S

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigės Europoje

128 E. 86th ST, NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti H 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

PIGUS, GERI, GEBOJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; VVOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
mi, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą tr biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

3225 Fultoo St. Brooklyn, N. Y.

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.”
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PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
IJetaviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.

502 GRAND ST., kampas Uaiao Avė. BROOKLYN, N. Y.

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

UETUVIS ADVOKATAS 
86 - 8B WABEHAM PU 

JAMAICA. N. T.
I*L J t ai at į a 8-ms

Namų tel. EV. 4-1912

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

Tel. EV 4-9672

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y,

Alesander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų. uogų, šaknų, ir 
lapų: ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo.

nerviški! 
nuo šalvių 
greito pavargimo. gera nuo in
kstų (kidneys) ir dvi visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt. šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00, 
puse svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčia m į namus.
ALENANDER’S CO. 

414 West Broadway, 
South Boston 27, Mass.

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKĄ”, jš savaHraš- 
čių jis yra DAUGIAUSIA Amerikoje skaitomas, nes DAU
GIAUSIA duoda žinių iš Amt'rikos ir pasaulio lietuvių Rj venimo.

DĖMĖSI O
Artinasi mokslo metų pabaiga. Geriausia dovana moksleiviams

LIETI VIšKA MALDAKNYGE

~JA( MOLIV MALDOS”
kuria paruošė KUN. P. KIRVELAITIS

Gaunama pas visus spaudos platintojus ir pas leidėją:
E. VILŪT1S. 3736 Pulaski St.. IL Chicago. Ind.
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Po programai, malonėkit parašyt laiškelį ar atvirutę i stoti \VBMS 
Lithuanian Program. 35 Court St.. Boston. Mass. pranešdami savo 
įspūdžius, o biznio reikalais, rašykit radio ofiso adresu: 502 East 
Broadwav. So. Boston 27, Mass. Ačiū. Steponas M inkus

i
Tel. EVergreen 7-433o

EVergreen 8-9770

Moderniška Koplyčia

Brooklyn, N. Y

Stephen Aromiskit*
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas

423 Metropohntan Avė.

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubfic

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU RADIO KORPORACIJA
502 E. Broadvvay, So. Boston 27. Mass. Tel. So. 8-0489

Lietuvių Radio Korp. programa per stotį VVEMS, 1090 kilocycles. 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadienį bus sekanti:

1— Falcona Ork<-stras
2— Soliistas Stasys Liepas iš Smith Bostono
3— Komikas Andrew Yuga iš So. Bostono
I—Magdtitčs |>asaka

Patenkino Brocktoniecius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Led;į-Ariglius-Coke-Alicjų-Oil Burnerius

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime geni namų pardavimui — VVoodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai s. s

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, VVoodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

BROCKTON ICE & COAL CO
27 ljtwrencc St Brockton, Mass.

Tel. 189

TIME 1MONEY J w,th 7Leaf
W0RK | Z/

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIT, BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608
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AMERIKOS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
U0»»- APJUNGĘS -«< <oca( 
AMFRIU LDS ORSAJM DAKtNIMV IR UflUYtV tlNUS 

680 BUSHMtCft AVENUE. BROOKLYN 21. NEW YORK
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jam** ir pobū\io dalyviams.

Pakalnio. 
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u s: PakLes 
.mūs praėjo 

nuotaikoje, 
pamaldas 

tas, asistuo- 
t: kan. Jonui Kintai, kun. 

Juozui Aleksiumi! ir kun. Bru- 
■e Kruziii. šv pritaikytą 

sakė Tėv. N iktoras 
didžiūnas. OFM.

5 vpo pietų parapijos
- mus anketas. 

’ e i m i n i n k es graž iai 
•rovė valgia 
emblema cu

A7ll)0W
XAUJIEXOS_.

11 d. 7 vai. vak. 
’ienūs paršu, b: ’■

Dr. J PaiaiiĮic 
mokslo metam 
versitete. Ali’1 
šeimą į Brookly:
STONY FEOOKE

JO VASARA
Jau,

La n: eiti
vo v

na Matulaitytė.
Sta^vs Santvaras parkaitė 

soje vasarvietėji g:m:’':u
• - ■ e, las Brazdžionis,
šviežias ir ' rieinalus savo tema- 
tik . Ab‘k-:-« Rfmūt. ' i’ 
ietuviškam

’ • ■■ ’•<?. 'I -nrika* Kačins
kas, i ■ ■ ž ’/
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Kl N. N. PAKALNE)

N. Pakalni

Kisielius paskaitė savo eilių, 
viiną specialiai jubiliatui: so
listės Diana Mik k» liūnaite ir 
Agnės Skaruly tė gražiai padai
navo keletą dainų. Parapijos 
choras, mišrus ir vyrų, veda
mas muz. Povilo Sako, padaina
vo astuonias dainas. Akompa
navo dr. Jonas Skarulis.

Gale kalbėjo . ■ s .iobiliuu.s. 
Jis prisiminė praeitį. Lietuvą ir 
ilgus metus Amerikoje. “Visur 
mane vedė Dievo pirštas. Dievo 
Apvaizda". — kalbėjo jubilia
tas. — "ir jai dėkoju, kad leido 
tiek metu darbuotis parapijoje 
ir visuomenėje.”

Viena iš gražiausių jo kalbos 
vietų buvo apie rūtelę. Viena 
parapijietė nuvažiavo į Lietu
vą ir kun. Pakalnio motina Įda
vė nuvežti rūtelę savo sūnui. Ji

Į A ’ i tp 
lien

rt

,ą r>‘
<r p
sv

lovavo kun. Jo
nas Pakalniškis. Jis suorgani
zavo gražią ir plačią meninę 
programą. kuri dar labiau didi
no iškilmes. Čia buvo sutelkta 
ir poezija, ir muzika ir dainos, 
kad os pagerbtų jubiliatą, taip 
aktyviai ir nuoširdžiai dirbusį 
- :vo parapijai ir lietuviškajai 
vis’ir menei.

j SVClkinO — K'm'gii
V: ■ ■- < •. ■ -• •. bos v ar
du knn. V. Da’rišis. pabrež la
ma- jo aktyvų dalyvavimą Ku
nigu Vienybėje: kun. Jonas 
Knta — provincijos Kunigų 
Vienvl'čs nirm.: T~v. Justinas 
Vaškys, ] ■ nų provincio-
las. iškėlė j Kitelius ui •• ■kiu<

■ ‘u.v'-’a i -•nauda: ir. atsidėko
damas už paramą įkuriant 

lišk lų vi ■ '■ i’r h ■><-
ivn.o. iubiiiat’ii įteik” specialiai 
du’. č. Januso pieštą paveikslą, 
kuris kabodamas kambaryje, 
visada primins gražią ą Lietu
va. Tremtiniu Ben'ruomenes 
vardu kaliojo (lail. V - K- Jony- 
ras, Maironio šeštadienines mo- 

vardu — A. Benderius, 
pasako ir perdavė 
NC\VC atstovas 

bičiulis Fathcjr

111
;o nie>

lh.'

Maironio 
los vardu 

Gražią kalbą 
sveikinimus 
didis lietuvių

rx
ir Kellv. Parani jiečių vardu kalbė- 

imzas Mačiulis, gražiai ir 
tingai nušvietęs jubiliato 

■s .jų parapijoje.
i.-- 

r najvairinti menine prog- 
P’-m’-t' Aldonas Kepa- 

r-r ožiai paskambino tris 
pianinu: Romualdas

pasodinta sužaEai > švelniau už 
kitas čia esančias rūtas. “Taip 
ir mes. — kalbėjo jubiliatas.— 
esame persodintos rūtos. Visi, 
ir seniau ir dabar atvykę, ža
liuokime didelėje 
Jubiliatas dėkojo visiems už tas 
iškilmes, kurių jis nesąs vertas.

Pabaigai kun. J. Pakalniškis 
pranešė, kad parapijiečiai, at- 
.-•idū 'odami jubiliatui už jo dar
bą parapijai ir jį pagerbdami, 
dovanoja naują automobilį — 
Cadelak.

G:, ’.i d.u -g sveikinimų laiš
kais ir telegramomis. Dalis jų 
buvo perskaityta vakarienės 
metu. Banketui buvo išleista 
graži iliuostruota šventės prog
rama.

Kun. N. Pakalnį, jei 10 metų 
kunigystes proga 23 geg. iškil
mingai sveikfrio

Apreiškimo yarap. mokykla
Gražiai išpuoštoje salėje su 

: ibiais 'ižiangsmo veidais sese
lės - mokytojos ir mokiniai pa
stigo savo klelK>ną.

P. Sako vedamas vaikų cho
ras sugiedojo Amerikos himną 
ir jubiliejinę dainą. Mokinys H. 
Vyšniauskas pasveikino klebo
ną ir įteikė gražų, seselės pieš
tą paveikslą su maldų sąrašu.

Lituanistikos mokytoja D. 
Kunskaitė paruošė gražią pro
gramą. Mokine šikikvlo pasa

kė sveikinimo kalbą. J. Balsys 
perskaitė linkėjimus įrašytus į 
adresą - monogramą, kurį dail. 
C. Janusas gražiai nupiešė.

Taikiniais rūbais pasipuošu
sios mergytes pašoko A idejėię 
ir Suktinį, čia niiošmdaus dar
bo įdėta m<rf<ytojos Doros K ■?- 
skaitės. Ji nėr trcius metus 
dirbdama šioje mokvk'oje — 
mokydama lituanistikos daly
ku. įnešė daug lietuviškos dva
sios.

T "'kų choras padainavo kele- 
lietuvišl u dainelių.

Kun. kicenąs tarė nuoširdų 
padėkos žodi ir pabrč'e. kad 
didžiuojasi esąs lietuvis ir galįs 
j va'luičius lietuv ' kai prabilti. 
Patarė ir v ikuči ims lw» šio 
krašto kol b-u dar molėti savo 
tėvu kalba N įskambėjo triukš
mingas plojimas.

Sveikinimo programa užbaig
ta Lietuvos Himnu.

imi;

vienybėje.”

Eik Beacon gatve į rytus 
(\Valk East on Bcacon). Victo 
r;a kino teatras t Broadu av ir 
46 g.1 rodo plačiai išreklamuo
tą amerikiečių garny lx>s špiona- 
žinį filmą, kuriame vaizduoja
ma FBI kova su sovietų šni 
pais. Veiksnias daugiausia 
vykstą Bostone. Visa istorija 
paimta iš FBI bylų ir prieš kurį 
laiką buvo spausdinta “Rea- 
der’s Digest” žurnale. Filme ga
na įdomiai atskleisti sov ietiiiiii 
šnipų veiklos užkulisiai, gal 
dar įdomiau parodytas FBI 
sekimo darbas su v įsomis tech
ninėmis gudrybėmis, tačiau jos 
jau daug kartų matytos kituo
se panašiuose tos rūšies filmuose. 
Atrodo, kad režisierius net per 
daug persistengė. norėdamas 
-pavaizduoti visas detales, ir tuo 
pačiu šį filmą padarė daugiau 
kronikinio pobūdžio. Todėl dau
gelį scenų žiūrovas seka visiš
kai objektyviai ir nesijaudinda
mas, panašiai kaip kino apžval
gą. Nežiūrint to, šis filmas yra 
vienas geresnių paskatiniu tai
ku rodomų filmu Nevv Yorke.

Radio City rodomas naujas 
muzikinis. sralvotas filmas 
“Lovely to look at.” Tai silpna 
ir visiškai nejuokinga komedija 
iš amerikiečiu motosios scenos 
artistu pusi- ikinė'imo Paryžiu
je. Filmo pabaiga kiek geresnė 
— įsnūdingas baletas kartu su 
Paryžiaus madii paroda, graži 
muzika ir spalvos pačioje pa- 
b:iiu ?• žiūro'." n ’■ (taiką išlygi
na. Vaidina ir gražiai dainuoja 
Kathryn Grev -on. nevykusius 
juokus krečia Red Skcloton ir 
kiti.

Brooklyne šią savaitę pradė
tas rodyti vien is iš geriausių 
pereitų metų filmą — l'pė 
(The Rivers). kuris “Paris" ki
no teatre išsilaikė net aštuonis 
mėnesius. Dabar rodomas 
Brooklyno Paramount teatre.

—jb

Antano Vismino vadovauja
mas, Maspetho V. J. Atsimai
nymo par. choras gegužės pa
baigoje suruošė vaidinimą-kon- 
certą. Buvo pastatyta 2 v. ko
medija “Pabaigtuvės”. Vaidi
no: R. Vencaitė. B. čapukas, A. 
Uteraitė. V. r>ėdinienė. A. Dėdi
nas. E. Matulionytė. J. Jenče- 
r:s. Solo dainavo Br. Jacikevi- 
čienė. Pasirodė ir choras, 
dainuodamas keletą dainų.

na-

peJonas Vaičius iš Eronxo 
n itą savaitę Balfo centrui pri
statė 45 dol. auką, kurią jis ir 
kiti bronksie iai paaukojo lie
tuvių tremtinių vargo mokyk
loms ir Vasario 16-sios gimna
zijai Vokietijoje.

Lietuviškos vėliavos klausi
mas ant Dariaus ir Girėno pa
minklo bus aiškinamas šį pir
madieni. birželio 9 d., šaukiant 
platesnį lietuvių susirinkimą. 
Kaip Dariaus ir Girėno Komite
tas informuoja. Nevv Yorko 
miesto parkų departamentas 
atsakė neigiamai į Komiteto 
paklausimą ant vėliavos stiebo 
apačioje amerikietiškosios iš
kabinti ir Lietuvos vėliavą.

72 mokiniams, studijuojan
tiems mediciną Amerikos aukš
tosiose mokyklose, Brooklyno 
chemijos ir farmaceutikos ben
drovė “Pfizer and Co.” pasky
rė po 1,000 dol. stipendijas.

Kazimieras ir Ona Mitchell 
gyv. 145 Grand St., Brooklyn, 
N. Y., birželio 15 d. švenčia sa
vo 25 metų vedybinio gyvenimo 
jubiliejų. Tą dieną Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčioje 
sukaktuvininkų intencija bus 
atlaikytos šv. mišios, kurių me
tu bus atliktos jubiliejinės šliū- 
l>o ceremonijos ir jubiliatai pri
ims šv. komuniją.

J. Vileišio minėjimas įvyksta 
šį šeštadienį, birželio 7 d.. 5 vai. 
p.p. Nevvyorker viešbuty. Kal
bės įgaliotas ministras P. Ža- 
deikis, dr. M. J. Vinikas, ir dr. 
J. Pajaujis. Dainuos Vincė Jo- 
nuškaitė. akompanuojant Alek
sui Mrozinskui.

Pavasario balius ir šokiai 
biržefio 7 d. įvyksta George 
VVashington Hotel. Pradžia 9 
vai Tai tradicinis Moterų Vie
nybėj* parengimas.

Nevv Yorko lieutviai gražiai 
pasirodė gegužės 30 d. šventės 
metu. Amerikos Legiono lietu
vių pos‘as paradavo Eastern 
Parkvvav su amerikiečiais, o 
Lietuvos Legiono Dariaus-Girė
no postas dalyvavo Fifth Avė. 
eisenoje.

Ateitininkų moksleivių susi
rinkimas įvyksta šį penktadie
nį. birželio 6 d.. 7 vai. vakare 
Ateitininkų Ramovėje. Istorikė 
A. Dumbrienė skaitys paskaitą. 
Be to, bus pasitarimas ir regis
tracija vykstantiems į stovyklą 
prie Pittsburgho ir kt. svarbūs 
reikalai. Kviečiama visus daly
vauti.

Dr. A. šerkšnas, buvęs “A- 
merikos” redaktorius, dvejus 
metus profesoriavęs Anhurst 
College, Conn.. pratęsė darbo 
sutarti ir tretiems metams. Be 
savo darbo mokykloje, jis uo
lini dalyvaują Putnam apylin
kes lietuvių veikime.

A. v A. 
MIRĖ

Jurgis Jurkevičius, 65 m. am
žiaus. gyv. 290 Cherrv St. Nevv 
Yorke, mirė birželio 2 d., po ge
dulingų pamaldų Aušros Vartų 
bažnyčioje, laidojamas birželio 
5 d. šv. Jono kapinėse.

Laurynas Svilgis, 65 m. amž., 
gyv. 482 Warwick St., Brookly- 
ne. mirė birželio 3 d. Laidoja
mas birželio 6 d. šv. Jono kapi
nėse po gedulingu pamaldų An
gelų Karalienės bažnyčioje.

MONTROSE MOTOR SALES 
CORP.

Show Room:
450 Broadway, Brooklyn, N. Y.

PONTTAC automobiliai 24- 
iems mėnesiams išsimokėjimui.

DAVID F. SODEN
Tel.

EV 4-600 EV 4 6470
EV 8-4580

TT. Pranrikoni) provinciolas Tėv. J. Vaskys Reikia jubiliatui dovana— 
dail. €.. Januso pa veikslą.

'1

ŽINIOS__ Bart
5» '»*

Parapijos klebonas kun. Pr. 
Virmauskis birželio 4 d. grįžo iš 
Carney ligoninės ir sveiksta na
mie. Linkime sveikatos ir Dievo 
palaimos.

Birželinės pamaldos parapi
jos bažnyčioje vyksta tokia 
tvarka: pirmadieniais, antradie
niais,. ketvirtadieniais ir šešta
dieniais — 8 vai. ryto, treča- 
dieniais ir penktadieniais —7 
vai. 30 mn. vakaro. Sekmadie
niais — 2 vai. 30 min. p.p.

Mokslo metai baigiasi 
visose Bostono mokyklose bir
želio 13 d. Mūsų parap. mokyk
lą baigiančiųjų aktas įvyks bir
želio 8 d.

Pamokos šeštadieninėj mo
kykloj šį šeštadienį dar bus. 
Mokiniai bus paleisti anksčiau 
namo ir kviečiami susirinkti su 
tėveliais ir kitais bičiuliais į bai
gimo aktą 4 vai. po pietų.

Nėra bulvių
Jau kuris laikas Bostone be

veik negalima gauti bulvių. Sa
koma. kad už savaitės bulvės 
bus pradėtos vežti iš Floridos ir 
jų nebetrūks. Tačiau iš viso 
šįmet Amerikoje bulvių paso
dinta mažiau kaip kitais me
tais ir todėl ateinantį pavasarį 
jų gali labai trūkti.
Autobusų streikas tebevyksta

Autobusų susisiekimas su už
miesčiais tebėra paralyžuotas 
jau trečias mėnuo. Gubernato- 
riaus Dtner mėginimas perimti 
autobusus valstybės žinion ne
pavyko. nes Mass. valstybės se
natas tam nepritarė. Senate 
daugumą turi respublikonai.

Nau’oji Anglija už 
Eisenhoner

Visose šešiose Naujosios Ang
lijos valstybėse atstovai į kon
vencijas prezidentiniam kandi
datui rinkti jau išrinkti. Res
publikonų pusėje iš šimto su 
viršum atstovų tik apie dešimt 
yra Taft šalininkų, visi kiti ža
da remti Eisenhower. Keletas 
yra tokių, kurie kol kas savo 
nusistatymo nepareiškė.

Visi lietuviškos mokyklos bi
čiuliai, mokinių tėvai, mokyto
jai, visi, kuriems brangi yra 
lietuvybės ateitis Amerikoje, 
renkasi ateinantį šeštadienį į 
So. Bostono lietuvių par. salę 
po bažnyčia, šeštadienį, birželio 
7 d., 4 vai. po pietų toje salėje 
įvyks šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų baigimo aktas ir 
ypač įvairi meno programa. 
Veiks bufetas. Po programos 
mažiesiems bus žaidimai, o vy
resniems bus galima pašokti. 
Visi kviečiami ir laukiami.

Birželio įvykiu minėjimas
Bostone rengiamas birželio 

14-15 d. Birželio 14 d. 8 vai. 
vakare salėje po bažnyčia bus 
susirinkimas, kurio metu kalbės 
bolševikų kalėjimuose kankin
tieji žmonės. Bus priimtos ati
tinkamos rezoliucijos. Visi lie
tuviai yra kviečiami dalyvauti 
šiose liūdnose iškilmėse.

Birželio 15 d. 10 vai. pamal
dos skiriamos Lietuvos Ranki 
nių intencija ir numatomas ati
tinkamas pamokslas.

Tos sukakties proga eilė Bos
tono lietuvių veikėjų yra pasi
ryžę parašyti straipsnių į svar
besnius Bostono laikračius ang
lų kalba.

SKELBIMAS
Ernest R. Brcech, Ford’o 

motorų kompanijos viceprezi
dentas savo kalboje Detroito 
Adcraft Clube . gegužės 23 pa
reiškė, kad progresas automo
bilių industrijoj sustos, jeigu 
esančios gaminių kontrolės tę
sis per ilgai, arba jeigu kiek
vienos kompanijos valdžia gal
vos, kad šios kontrolės pasida
rys pastovios. Toliau, savo kal
boje pareiškė, kad kontrolės 
turi būti greit panaikintos, kol 
jos nepradėjo griauti pilietines 
teises, kurias mes esame pa
vesti apginti.

Mr. Bn'ech pareiškė, kad iš
silaikymas ir pagerinimas pilie
tinių teisių, kuriomis mes nau
dojamės šitoj šalyj, yra vienin
telis kelias išsaugoti laisvę pa
saulyje.

Iškeldamas pastangas tų. ku
rie stabilizuotų ekonomiją, ati
duodami toli siekiančią valdžią 
į kelių asmenų rankas. Greech 
pareiškė, “kad laisvos prekybos 
ekonomijos esmė yra ta, 
kad asmuo gali daryti su savo 
nuosavybe, ką tiktai jis nori: 
tuo tarpu kontrolinės ekonomi
jos esmė 
to daryti negali.”

Toliau savo kalboje pareiškė, 
kad jis nenori ir nemano ap
kaltinti tuos pasirinktus bū
dus apsisaugoti nuo infliacijos 
ir kitų galim*’ ekonomijos kri
zių: liet dabartines, vadina
mas netikėtų atsitikimų kontro
lės priemones jis smerkia.

Kontrolė tautos ekonomijai 
nėra labai pigus dalykas, ji 
pareikalauja tiesioginių ir ne
tiesioginių išlaidų, kurios būna 
sumokamos mūsų visų, kaip 
taksų mokėtojų ir pirkėjų.

Baigdamas savo kalbą, Mr. 
Breech padarė pastabą: “Kada 
mes sakome, kad komunizmo 
sistema yra nepasisekus, arba, 
kad Britų socializmas privedė 
Britų ekonomiją prie žlugimo, 
mes galvojame, kad šie projek
tai pasibaigė nesekme — nes v- 
ra neįmanoma kontrolėms ir 
laisvai ir nepriklausomai žmo
nijos dvasiai kartu egzistuoti 
toj pačioj tautinėj bendiuome- 
nėj, šita kova visuomet baigiasi 
vieno ar kito žlugimu.”

yra ta, kad asmuo

Nekalto Prasidėjimo seserų 
spaustuvėje Putname skubiai 
ieškomas pastoviam darbui lie
tuvis intertipistas. Kreiptis Šuo 
adresu: Immaculate Press,
RFD 2, Putnam, Conn. Tel. 
Putnam, Conn. 8—5828.

PARDAVIMAI
PARDUODAMI ŠIF. NAMAI

WOODITAVEN: Dviejų šeimų na
mas. Arti Forest Parkvvav stoties. 11 
kambarių penki tušti. Su centrali- 
niu šildvmu. Kaina: tiktai $10.250. 
QUEENS VII.LAGE: Vienos šeimos 
atskiras namas su garažu. Puikioj 
vietoj. Sklypas < lotas) 30x100. Penki 
gražūs kambariai. Kaina: $10.150. 
RICHMOND HILE: Dviejų šeimų 
namas. Abu apartmentai po tris 
kambarius. Garažas. Abu apartmen- 
tai bus tušti naujam savininkui. Alie
jum šiMomas. Kaina: $10 500

REIKIA APARTMENTl
Turime daug nuomininkų ttenan- 

tų> užsiregistravusių mūsų raštinėje, 
laukiančiu apartmentų. Sutinka mo
kėti iki $75 ir daugiau j mėnesi. Tu
rint apartnrvntą išnuomoti, orašo- 
me mums paskambinti, o mes jums 
surasime tinkamus nuomininkus 'te. 
nontųs). Sis patarnavimas savinin
kams nieko nekaštuoja.

Orman & Mirhelson
REAL ESTATE & INSURANCE 
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