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RYTU VOKIETIJA CINKLUOJASI
Berlynas. — O. Grotewohlis, 

sov. min. pirmininkas, pareiškė, 
kad rytų Vokietija turinti 
ginkluotis, norėdamas apsigin
ti “nuo agresyvių vak. Vokieti
jos samdinių kariuomenės su 
fašistiniais generolais, kuriems 
vadovauja vyriausias vadas ma
ro generolas Ridgway.” Sovie
tai turėję atitverti rytų Vokie
tiją nuo vakarų, nes amerikie
čiai rengiasi pulti taip, kaip “jie 
prie 38 platumos laipsnio už
puolę Korėją.”

Grotewohl pareiškė, kad ry
tų Vokietiją apginkluoti jau esą 
nutartas reikalas. Paskutinį 
mėnesį jau įstoję į liaudies mi
liciją 100.000 jaunimo. O lig 
šiol buvo gerai apmokytos 60,- 
000 milicijos. -

Bonna. — Iš pasienio “me
keno žemės” iškeliami gyvento
jai priešinasi. 5000 milicijos su
traukta paveikti gyventojams, 
kurie 12 kaimų pasipriešino.

■ Lėktuvas pakeičia
Danij os politikę

Kopenhaga. — Švedų lėktuvo 
nušovimas Danijoje padarė di
delį įspūdį. Nors Danija pri
klauso Atlanto paktui, bet ligi 
šiol ji kariniams reikalams sa
vo biudžete teskyrė vos 3%, 
mažiausia iš visų pakto daly-- 
vių; Korėjai duoti kariuomenės 
atsisakė; neleido taip pat savo 
teritorijoje įrengti NATO avia
cijos bazių. Dabar visuomenės 
ligšiolinė nuotaika staiga lūžo. 
Atvykstančiam gen. Ridgway 
būsiąs duotas visai kitoks atsa
kymas, nei lig šiol buvo nusi
statyta.

Kopenhaga. — Danų vyriau
sybė įsakė savo lėktuvams, jei
gu juos kas užpuls, atsakyti šū
viais.

Jei Sovietai užpuls
Paryžius. — Gen. A. Gruen

theris, štabo viršininkas, pareiš
kė, kad NATO yra paruošęs 
planą, ką kiekvienas vadas turi 
daryti, jei Sovietai užpuls. Jis 
paberžė, kad esą pasiruošta 
gintis, ne pulti. Esą sąjunginin
kai turi panaudoti savo techni
kinę persvarą ir Sovietų užpuo
limą sustabdyti vietoje, ligi bus 
atgabenti sąjungininkų rezer
vai. Čia Gruentheris turėjęs 
galvoje atominius ginklus, kurie 
į Europą atgabenti. Sovietai, 
kalbėjo Gruentheris, turi 175 
divizijas, 25,000 lėktuvų ir 300 
povandeninių laivų.

BRITŲ BLOKADA PERSU NAFTAI
Adenas— šiame arabų mies

te, kuris yra britų protektorate. 
Britų - Persų Naftos Kompani
jai birž. 18 d. pasisekė: ji išga 
vo teismo sprendimą sulaikyti 
laivą, kuris gabeno 1000 tonų 
naftos iš Persijos į Italiją ir už
suko į šį uostą laivo taisyti. 
Kompanija įrodinėja, kad naf
tos laukai ir pati nafta priklau
so jai, kol ginčas nėra išspręs
tas tarptautiniame teisme.

Šitas laivas buvo pirmasis, 
kuris mėgino sulaužyti britų 
blokadą Persijos naftai. Jis tu
rėjo niekais paversti kompani
jos įspėjimą pasaulio na f os 
pirkliams, kad nafta tebepri
klauso jai ir kad dėl to jie susi
laikytų nuo pirkimo. Po šio lai
vo turėjo eiti kiti, pateikdami 
naftą 18*7 pigiau nei pasaulinė
je rinkoje.

Didžiausios riaušės Tiuringijoj, 
kur gyventojai puolė miliciją 
kirviais ir dalgiais.

Berlynas. — Ryt. Vokietijoj 
organizuojama kariuomenė nu
matoma 375.000 vyrų dydžio. 
Vakarų Vokietija numato su
organizuoti 520.000. Rylų Vo
kietija dar turi papildomos jė
gos — 2 mil. komjaunuolių, 
kurie imami kariškai apmokyti.

Bir/.ėlio 14 d. pabaitieėiai pikietavo rusi) atstovybe prie JT. Nei’- Vorke. 
Nuotraukoje matome lietuviu piketuotoji) grupe plakatais ir šūkiais.

Nuotrauka V. Maželio

Sovietu agentas šve- 
du teisme pasakojas

Stockholmas. — Kaip tik 
šiomis dienomis eina Sovietų 
šnipinėjimo byla. Svarbiausias 
kaltinamasis. 33 metų komunis
tas, rašytojas J. F. Embom. Jis 
prisipažino ir išsipasakojo, ko
kiu būdu jis gaudavo karines 
paslaptis ir perduodavo Sovie
tams. Esą jo jaunesnis brolis 
Martinas, vienas iš 7 kaltinamų
jų. buvęs leitenantas. Jam rei
kėję pinigų. Vyresnysis brolis 
pasiūlęs jam sumokėti už kari
nes paslaptis apie įtvirtinimus, 
tiltus, kelius. Jį patį prikalbi*

Šiuo atveju Persijai nepasise
kė, o tiesioginiai eksĮMirtuoti ji 
negali, nes neturi savo tanklai
vių.

Ridguav pasisakė 
ap’e bacilas

Roma. — Prieš išvykdamas 
iš Romos. Ridgvvay pasisakė dėl 
kaltinimų, kad JT kariuomene 
vartojanti Korėjoj bacilas.

“Kaip buvęs vyriausias ka
riuomenės vadas Korėjoje šan
kiu Dievą j liudininkus, kad 
niekada ir jokia forma bacilos 
karui Korėjoje nebuvo pavarto
tos: visi tariamie i įrodymai, 
fotografijos yra pačių komunis
tų suklastoti.”

Matysime Staliną pakartą
Švedai susijaudinę dėl nušauto lėktuvo

Stockholmas. — Birželio 16 
d. švedų karo lėktuvas, negink
luotas, išskrido ieškoti dingusio 
prieš keletą dienų Baltijos jū
roje lėktuvo. Neitraliuose van
denyse ,60 mylių nuo Estijos 
krantų pasirodė du Sovietų 
naikintuvai, ir vienas jų

nęs ir Sovietų agentams pris
tatęs vietos komunistų laikraš-
čio redaktorius. Dėl to supran
tamas dabar tokis švedų įtūži
mas ir prieš komunistus.

Sovietai vėl derėsis
AVashingtonas. — Birž. 16 d. 

rusai pareiškė, jie esą pasiryžę 
grąžinti JAV 186 laivus, pasko
lintus karo metu. Sovietai bu
vo gavę 670 laivų. Aiškinasi 
dabar, kad 146 laužu pavirto ar 
dingo. 171 jau taip pat nepa
naudojami.

Amerikiečiai reikalauja grą
žinti visus. Derybos su per
traukomis dėl jų eina jau 5 me
tai. Dabar buvo pertrauka 10 
mėnesių, ir vėl pasiūlė atnau
jinti.

Komunistai karo belaisviai dainuodami žygiuoja ištili stovyklos Kojc saloje. <> t N kariai juos lydi, pa
sirengi* visom nepramatytoni galimybėm. Jau daugiau kaip .*>0.1100 belaisviu yra išskirstyia po mažesnes 
stovyklas. Išskirstymo metodą panaudojo naujasis viršininkaa brig. gen. Ilaydon I-Roatner.

apšaudė švedų lėktuvą iš pat
rankos 20 cm diametro

Lėktuvas buvo sužalotas, iš 
7 įgulos vyrų 2 sužeisti, ir lėk
tuvas nukrito į jūrą. Netoliese 
buvo vokiečių laivas, kuris su
spėjo visus išgelbėti ir nuga
benti į suomių salą Hangoe.

Ten lėktuvo kapitonas pa
reiškė:

“Buvomo. užpulti dviejų MIG
IS, iš jų šaudė į mus tik vienas. 
Šaudymas truko 9 minutes. 
Mūsų radijo siųstuvas tuojau 
buvo kulkų-sugadintas. Po ant
ros salvės buvo kliudytas ir mo- 
toras. Po 9 minučių mes buvom 
jau tik 10 metrų nuo vandens. 
Taikėm skristi į pasteliėtą laivą. 
Bet po poros sekundžių mūsų 
“Catalina” nukrito į vandenį. 
Iš lėktuvo išlindom greitai ir 
plaukėme link laivo. Po 5 mi
nučių buvom laive.”

Tuo tarpu Stockholmas gyve
no tik pirmomis radijo žiniomis 
iš lėktuvo, kad lėktuvas esąs 
užpultas, daug sykių kliudytas, 
ir toliau nieko negirdėjo. Mi- 
nisteris pirmininkas Erlanderis 
sušaukė vyriausybės ekstra po
sėdį ir po kelių valandų iškvie
tė Sovietų atstovą Rodionovą. 
jam įteikė griežtą protestą, rei
kalaudamas kaltininką nubaus
ti ir pasilikdamas teisę vėliau 
pristatyti nuostolių sąskaitą. 
Taip pat pirmininkas pa
reikalavo, kad
Sovietų atstovybes personalas 

nustotų šnipinėjęs.
Birž 17 d. švedų laivynas ir 

aviacija gavo įsakymą toliau 
ieškoti visomis pastangomis 
dingusio pirmojo lėktuvo. Jei 
užpuolimai pasikartos.

vyriausybė .Įsakė atsakyti 
šūviais.

Kai Sovietų atstovas išėjo iš

KAUTYNĖS FRONTE IR DERYBOSE
Seulas. — šios savaitės pra

džioje Korėjoje kautynės buvo 
gyvos. Visą laiką puolė kinie
čiai. Buvo kaujamasi visomis 
ginklų rūšimis, pradedant bom
bonešiais ir artilerija ir baigiant 
durtuvais*. JTO kariuomenė sa
vo pozicijas atlaikė.

Pereita savaitė buvusi kinie 
čiams nucstotlingiausia; netekę 
1738 kritusių. 1497 sužeistų, 47 
belaisvių.

Derybos dėl paliaubų ameri
kiečių iniciatyva atidėtos ketu- 
rioms dienoms. Kai komunistai 
pradėjo savo įprastinius kalti
nimus, JT atstovai nutraukė ko

munisto kalbą, pakilo, pareiškė, 
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užs. reikalų ministerijos rūmų, 
susirinkusi minia spiaudė ir 
šaukė jo linkui. Vakare apie 
5000 susirinko prie Sovietų at
stovybės, svaidė akmenis į rū
mus ir choru šaukė:
“Matysime Staliną pakartą”, 
“Pakart Staliną”, “šalin karo 

kurstytojus komunistus”.
Du minogaudžiai gavo įsaky

mą lydėti fregatą, kuris ieško 
dingusio lėktuvo. Ieškančius 
lėktuvus įsakyta lydėti kovos 
lėktuvams.

Švedų spauda pažymi, kad 
Sovietai savo žygiais nori prite- 
rorizuoli Baltijos pakraščio 
valstybes. “Švedija šito siau
bingo šeimininkavimo tarptau
tiniuose vandenyse ramiai pra
leisti negali”, pastebi “Dagens 
Niheter.”

Spauda įtaria dabar, kad 
ir pirmasis lėktuvas buvo 

Sovietų nušautas,
kaip prieš dvejus metus ameri
kiečių lėktuvas.

Iš Maskvos praneša, kad So
vietų užs. r. min. Višinskis Šve
dijos atstovui įteikė protesto 
notą, kad švedų lėktuvas pažei
dė Sovietų Sąjungos sienas. E- 
są Sovietų lėktuvai sugavo šve
dų lėktuvą ir įspėjo jį nusileis
ti. Bet lėktuvas nepklausęs, č. 
męs šaudyti. Sovietų lėktuvai 
atsakę taip pilt ugnimi, bet lėk
tuvas nuskridęs jūros link ir 
dingęs. (Lygiai tokiu pat būdu 
buvo paaiškinta prieš dvejus 
metus ir amerikiečiams).

Stockholmas. — švedų vy
riausybė atmetė Sovietų pro
testą ir kaltinimą, kad švedų 
lėktuvas įskridęs į Sovietų Są
jungos sienas ir ėmęs šaudyti.

Užsienių reikalų min. Uode 
nas nutraukia atostogas Italijoj 
ir grįžta.

kad jie pasiryžę toliau klausyti 
po 4 dienų, jeigu ką naujo ko
munistai turi pasakyti, ir išėjo, 
komunistams kvatojantis.

Malikas su bacilom
New Y’orkas. — Sovietų at

stovas JTO Malikas sušaukdino 
saugumo tarybą ir pateikė 
skundą prieš JAV. kad jos Ko
rėjos kare vartojančios bakteri
jas. Nori pasinaudoti propagan
dai paskutinėmis savo pirminin
kavimo saugumo tarybai dieno
mis. nes nuo liepos 1 dienos 
pirmininkauti ima britas.

Pulkininkas Francis S. Gabreski. didžiausias herojus Amerikos ava
rijos istorijoj, savo žmonos Kay ir šešiametės dukrelės Dj.u:i sut’nl.:*- 
inas Sau Francisco. < ai. Pulkininkas yra numušęs 33 priešo lėktuvus 
antrame pasauliniame kare ir 61., Korėjoje.

Japonai nežino. ką
Tokio. — Kai Japonija pasi

rašė taikos sutartį ir atgavo 
nepriklausomybę, užsienių rei
kalų ministerija pranešė Sovie
tų Sąjungos misijai Tokio, kad 
dabar jų misija baigta ir jie ga
li vykti namo. Pereitą savaitę 
Sovietai atsisakė išvykti, nes 
taikos sutartis esanti neteisėta.

Kas Japonams belieka dary
ti? — Jie galėtų paspausti So
vietų misiją (kurioj buvo 400 
žmonių'.), suvaržydami maisto 
įvežimą, butų reikalą, liet japo
nai bijo, kad 1x4 kokios represi
jos gali .ats'iiepti japonų žve

'Vau ja represija
Vakaru Berlynui

Berlynas. — Rytai su Vaka
rais dabar rengia kautynes dėl 
kanalizacijos. Komunistai pri
siminė .kad kanalizacijos vamz
džiai iš vak. zonos eina j ry ų 
zoną. Jeigu kanalai būtu už
kimšti, tai vakarii Berlynas ne
turėtų kur atmatų dėti. Rytų 
Berlynas dėl riša ko dar nori 
pasitikrinti, ar toks vamzdžiu 
užkimšimas neužtvinkdys juos 
pačius. Vakarai, nors oficialiai 
dar jokio reikalavimo negavo, 
pradini a ruoštis apsieiti l>e rytų 
zonos ir šiuo kanalizacijos rei
kalu.

$lKDAl/no$ IlNIOJ
• Vienos komunistai ryšium su Achesono atvykimu j Aust

riją rengia “antiamerikonišką savaite" nuo birželio 29 iki liep s 
6 dienos. Jos metu įsakyta reikalauti karą Korėjoj baigti, ameri
kiečių kariuomenei grįžti namo.

• Ligšiolinis JAV aukštasis komisaras Vokietijoj McCloy at
šaukiamas. Jo vietoj skiriamas aukštojo komisaro pareigas ėjęs 
Austrijoj VV. Donelly. Jis bus ir pirmasis JAV atstovas Vokieti
jai.

• McCloy pareiškė senato užsienio reikalu komisijai, kad Vo
kietija per trejus ginklavimosi metus bus reikalinga 7 mikarjų 
dol. Prie 12 divizijų turės būti 1500—2000 lėktuvų.

• JAV senato užsienių komisija apklausinėj) liudininkus, ar 
susitarimas su Vokietija patvirtintas.

• JAV kariuomenės vadovybė išaiškino, kad McArthur.as tu
ri teisę kalbėti republikomj partijos konvente.

• JAV generolai su penkiomis žvaigždėmis (MacArthura 
Eisenhovveris) metinės algos gauna 19.541 dol.

• Du vokiečių žurnalistus Berlyne. kurie nore o patik/ iti. ar 
Sovietai neperkėlė zonos gairių, Sovietai buvo suėmę. D.ri..-.r e 
jau paleisti.

• Suomija atsiuntė* savo skolos metinę dalį JAV — 142.000 
dol.

• Argentinoje. Yuarez miesto darbininkai sustreikavo. nr 
Plodami prieš ligoniu kasu vadovybės įsakymą pašalinti iš įs a; u 
Ievos Peronienės paveikslus. Vadovyliė yra ojx>zicinė. o d irbiirli
kai priklauso sąjungai, kuri yra Perono įtakoje.

• Vienas iš Kinijos išvytas misionierius pranešė, ka i Kini os 
komunistai sudegino 1(K) leprininkų.

• Keturi danų lakūnai buvo atleisti iš kariuomenės, . 
pareiškė, kad sprausminiais lėktuvais jie bijo skraidyti.

darvti su Se\ie’ais
jams, kurie gyvena Kurilų salo
se. Jau ir taip daug žvejų laive
lių dingsta. įerzinus sovietinį 
lokį, padėtis gali būti dar bjau
resnė.

Tuo tarpu Sovietai nemetė 
savo idėjos atskelti Japoniją 
nuo Amerikos ir laimėti sau.

K ėda nuolatinį oro 
budėjimą krašte
YVashingtonas. — Apsaugos 

departamentas birž. 16 d. pas
kelbė, kad nuo liepos 14 d. lėk
tuvų stebėjimo punktai veikia 
dieną naktį. Oro apsaugos vie- 
šininko pavaduotojas gen. maj. 
F. II. Srr.ith pareiškė: “Nuo 
kurio laiko Sovietai jau gali 
mus užpulti.” Dėl to įvestas 
nuolatinis budėjimas.tTačiau ir 
su didžiausiomis pastangomis 
vargiai pasisekti! puolančius 
lėktuvus sulaikyti visus pake
liui. Jeigu lėktuvas skrenda 
žemiau kaip 5000 pėdų, radaras 
jį sunkiai apčiuopia.

Visose JAV yra 19.000 budė
jimo postų. Prie jų priklauso 
500.000 stebėtojų savanorių. 
Vienam punktui reikalingi parai 
50-80 stebėtojų.
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LRKS SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT MARŠALO 60ERING0 ŠUO
L. VALIUKAS

Jei ne naujųjų tremtinių 
banga. tai LRKSA ateitis būtų 
buvusi žvmiai tamsesnė. Pas-• f
kutintų trijų metų laikotarpyje 
tremtiniai gerokai papildė LR
KSA gretas ir. be abejo, tuo 
pačiu prailgino organizacijos 
amžių. Šiaip ar taip galvojant. 
LRKSA ateitis nėra šviesi: 
dauguma narių jau senesnio 
amžiaus, naujos tremtinių ban
gos nematyti o naujų narių 
verbavimas čia gimusiųjų tarpe 
labai sunkus ir nesėkmingas. 
Kas darytina, kad ir pati orga
nizacija galėtų dar ilgesnį laikų 
pagyvuoti ir tuo pačiu pasitar
nauti daugiau lietuviškam rei
kalui *

Jei nori gauti, turi ir duoti
Esu tikras, kad LRKSA galė

tų dar laimėti nemaža narių iš 
naujųjų ateivių tarpo, jei or
ganizacija būtų dosnesnė lietu 
viškiesiems reikalams. Bent 
šiuo metu nepak raka vien gra
žių žodžių, organizacijos lietu 
viškumą reikia įrodyti darbais. 
Žinoma, šis bei tas daroma ta 
linkme, bet. toli gražu, to nepa
kanka. Per trejetą metų neteko 
girdėti, kad LRKS būtų paau
kojęs didesnę sumelę Lietuvos 
vadavimo reikalui. BALFui ar 
išleidęs kokį propagandinį lei
dinį apie Lietuvą, komunistų te
rorą pavergtoje tėvynėje ar 
pan.

Ar niekad nėra atėję į galvą 
LRKSA veikėjams įsteigti bent 

porą metinių stipendijų (schol a r- 
shipi lietuviams, siekiantiems 
aukštojo mokslo. Per keliasde
šimt metų organizacija būtų iš
mokslinusi gražų būrį savų tau
tiečių. kurie šiandien būtų LR
KSA darbuotojai. Lietuvos rei
kalų gynėjai, naujų narių ver- 
r nurojai čia gimusiųjų tarpe ir 
pan.

CLi lietuviška organizacija 
lietuviškiems reikalams maža 
teskiria dėmesio, tai ji netenka

NAUJOS KNYGOS. ŽURNALAI
Vysk. Motiejus Valančius— 

VAIKŲ KNYGELĖ. Išleido 
Gabija Brooklyne. 1952 m. 155 
psl.. kaina Si.80. Viršelis — 
dail. V. K. Jonyno.

Stepas Zoharskas — DOLE
RIS IŠ PITSBURGO. Dvi apy
sakos jaunimui. Išleido Gabija 
Brooklyne 1952 m. Iliustravo 
dail. P. Osmolskis ir V. Vijei- 
kis. 57 psl.. kaina $0.80.

Jurgis Jankus — PAKLY
DĘ PAUKŠČIAI, romanas. I 
dalis. Išleido Gabija Brooklyne 
1952 m.. 172 psl.. kaina $2.20. 
Viršelis dail. Prano Lapės.

AUKSO KIRVIS — rinkti
nės mūsų žmonių pasakos, pa
rengė Juozas švaistas. Viršelis 
ir iliustracijos dail. Vyt. Igna- 
tavičiaus-Igno. Išleista Chica
goje 1952 m. 224 psl.. kaina 
32.50.

Algirdas Margeris ČIKA
GOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios 

l’r«-z.xl« ntas Trumai* apžiūri atominio į>o>andeninio laivo n>od< lį.

savo paskirties. Juk Amerikoje 
turime tūkstančius įvairių ap 
draudęs kompanijų, kurios gal 
teikia ir geresnį patarnavin^ 
ir mažesni yra mokesčiai ir 
pan.

Pasiūlymai suvažiavimui
šių metų LRKSA suvažiavi

me lietuviškieji reikalai turėtų 
rasti žymiai didesnį atgarsį. Su
važiavimas būtų laikytinas tik
rai darbingas ir pasisekęs. jei 
tarp kitų nutarimų būtų pada
lyti ir šie:

1. Kiekvienai* metais skirti iš 
savo kasos bent po SIJMM) 
ALT-bai ir BALE ui;

2. Skirti kasmet po di
desnio propagandinio veikalo 
išleidiiaui apie Lietuvą, lietuvių 
kalbą, komunistų terorą tėvy
nėje ir pan.;

3. Įsteigti kokias keturias sti- 
pcndi'as (po Š8O() ar didesnes) 
lietuviams, siekiantiems aukš
tojo mokslo, su sąlyga, kad jie 
vėliau darbuotųsi LRKSA ir 
lietuves naudai. Be abejo, tie 
studentai turėtų pasirinkti tuos 
universitetus, kur yra ir litua
nistika (pav.. I niversity of 
Fittsburgh) ir vienas iš antra- 
eil'-ą dalykų (minor) turėtų bū
ti lietuvių kalba, istorija ar pan.

4. Sudaryti prie Centro V al
dybos energingą kultūros ir lie
tuviškųjų reikalų komisiją, ku
ri tu<*s nutarimus sumaniai ir 
pilnai Įgy vendintų.

<) iš kurgi tie tūkstančiai?

Pirmiausia, kiekviena lietu
vių organizacija turi rasti bū
dų bei priemonių surinkti po 
apvalesnę sumelę lietuviškie
siems reikalams ar tiesiog skir
ti iš savo kasos. Antra, reikia V
p:įkratyti visą veiklą ir pažiū
rėti. ar kur nors nėra perdaug 
išleidžiama, ar skiriamos sr- 
mos vienam ar kitam reikalui 
atneša naudos organizacijai ir

birželio mėn.. nr. 
paskirtas Mairo- 
mirties sukakčiai

tikrovės vaizdai. 1952 m. 316 
psl.. kaina $3.00.

KOLUMBIJOS LIETUVIS, 
vasario-balandžio mėn.. nr. 5. 
1952 m. Atsakomasis redakto
rius ir leidėjas kun. M. Tamo
šiūnas. Numeris gražiai su
tvarkytas. iliustruotas lietu
viškais n K lumbijos vaizdais.

THE MARIAN. birželio 
mėn.. nr. 6.

EGLUTĖ.
6. Numeris 
nio 20 metų 
paminėti.

ŠV. PRANCIŠKAUS VAR
PELIS. gegužės mėn.. nr. 6. 
Iš straipsnių pažymėtina: T. 
Kl. Žalalis. OFM — Pasaulio 
sutvėrimas šv. Rašte: kun. J. 
Prunskis — Mūsų katalikiško
ji bendruomenė; Dr. A. Kučas 

lietuviškieji vardai.

reik <<mu

•N ’ . . . eiti U į «J. »S

kori ) •
ščio • : .• k c’ ■. k nais meta *
save ! ti Išmc'ame
tiki: ! . r.i.-L' su." ą pinigų.
Kit : • erių, kuris t vi-
SO d 7 ' lietuvickai. nepa-
sitev C" \ i Grrcd”. Tad.
tikr: '.a įai suvažiavimas
pad : tardamas išleis.i
vie't r a* •» kas metų
rūt t v i’ rv.i.; info.maci-
ii b' • : talpinant į jį tik
pat 1: • rimas
apie i <• os Vidai s tvar-
ką. (’rri V adybos pr:me.'i-
mus. T: ■e 1 aidu iiūri citauooma
ka- r »♦ i o i ek ta tūkstančių
dele: ų ir’r'i:.- būtų galima
SXi7 o ks’i.c.i suminėtiems

S..aitytojų laiškai

(TO viceprezidentas Aliau S. 
ilayivood sako, kad komunistų 
valdomos unijos netenka savo j- 
takos. kai prieš porų metų jie bu
vo išstumti iš (TO. < ia ji matome 
liudijant Washingtone senato I-a 
bor ir Public Welfare komitete.

LietcfViško švietimo baruose
4

Lituanistinė mokykla baigė 
trečiuosius mokslo metus. Iš
kilmės birželio 8 d. pradėtos 
pamaldomis šv. Jurgio bažny
čioj. Mokiniai su savo mokyto
jais atvyko organizuotai, gau
siai atsilankė ir lietuvių visuo
menė. Prieš pamaldas kun. B. 
Ivanauskas pašventino mokyk
los vėliavą, kurią suprojektavo 
ir pagamino dail. V. Raulinai- 
tis iš J. Nasvytienės padovano
tos lietuviškos drobės, per karo 
audras atsivežtos iš Lietuvos. 
Y’pačiai įspūdinga buvo kun. I- 
vanausko perskaityta lietuviška 
malda. Vėliavos kūmais buvo 
pakviesti šen. emigr. lietuvė J. 
Kunevičienė ir tremtinys mo
kytojas St. Barzdukas. Giedojo 
muz. Pr. Ambrazo vadovauja
mas parapijos choras ir solo A. 
Stempužienė bei V. Bakūnas.

Po pamaldų lietuvių salėje iš
kilmingas aktas. Atidaromąją 
kalbą pasakė mokyklos vedėjas 
A. Tamulionls. J garbės prezi
diumą gėlėmis papuoštoje sce
noje. Ik1 abiejų kūmų, buvo pa
kviest! įvairių kultūrinių orga
nizacijų atstovai — dr. Ad. Da
rnusis. Ig. Malinauskas. P. 
Gruodis. Ed. Kal nėnas. V. Ka
valiauskas. V. šenbergas. tėvų 
komiteto pirm. A. Garkauskas, 
dail. V Raulinaitis ir kt.

Mokyklos vedėjas perskaitė 
aktą. pagal kurį organizacijų 
atstovų ir mokyklos vadovy- 
l)ės nutarimu mokykla nuo bir
želio 8 d gauna naują vardą— 
dabar ji vadinsis Clevelando 
lituanistinė vyskupo Motiejaus 
Valančiaus mokykla. Šis var
das jau įrašytas ir naujoje mo
kyklos vėliavoje, kurią saugoti 
pavedama vyresniesiems mo
kyklos mokiniam- ir kuri, tau
tai laisvę atgavus, turės būti 
pa įvežta į Lietuvą ir pakabinta 
tautos kovų muzėjuje.

Tėvu komiteto pirmininkas 
Garkauskas nuoširdžiai už dar 
bą padėkojo mokyklos vedėjui 
A. Tamulior.iui. mokytojams 
Alkai! ienoi. Augusi inavičienei,

kartu lietuvybei.* M ae. tai tuos 
piną - skirti naudin gesniam 
reik

Uaterattiio Liet. Tremiamų 
ratelis kiekvienais metais bir
želio liūdnųjų dienų prisiinini- 
ui.s prosą Įia-iaro spėria ■:« 
antspaude, kuria vienų kartų 
panaudoja ant jiems prisiųstos 
korespondencijos. sunaikina. 
<*ia matome trijų metu ants
paudas.

Ar mokti mvleti
Į klausimą reiklių atsakyti 

teigiamai. Bet tik su viena są
lyga: jeigu lietuvis nuo lietuvio 
gyvena gana toli.

Jeigu kalbėtume konkrečiai 
apie JAV ir Kanados lietuvius, 
turėtume pripažinti, kad jie 
nuoširdžiai užjaučia nublokš
tuosius į Sibirą. Su nemažesniu 
rūpesčiu prisimena tautiečius 
tėvynės sodybose Su meile pa
kalba ir paremia tremties sto
vy'Tose pasilikusiu*. Tačiau čia 
JAV ir Kanados lietuvių tarpu
savio sugyvenimas nėra pavyz
dingas.

Jį drumsčia partinių rietenų 
vėžys. Y’pat ingai gerą dirvą jis 
radęs išeivijos spaudoje. Nei 
vokiečių, nei lenkų, nei anglų 
kalba leidžiamuose laikraščiuo
se negalima būtų surasti tokios 
nešvankios demagogijos, asme
niškumų ir net koliojimosi. ko
kių prispausdina mūsiškiai laik
raščiai.

Kultūringa polemika skaity
tojams būtų įdomi a- naudinga. 
Deja, mūsų dažniau nueinama 
p rasingu keliu. Rezultatas—ži
nomas nesugyvenimas.

Clcveland, Oliio
KOMUNISTAI PREKIAUJA OPIUMU

Balčiūnui. Barzdftkui, Grauži- 
nienei. Laniauskui. Malinaus
kienei. Skrabulytei. Stasienei, 
Tamulionienei. Valaitienei. Ži
donienei. Žilioniui ir kapelionui 
kun. dr. K. Širvaičiui, šia proga 
kiekvienam įteikiama dovana.

Mokykla dirbo pasidalijusi 
keliais vienetais. Daugiausia 
mokinių buvo šv. Jurgio para
pinės mokyklos klasėse, ku
rioms lietuvių kalba ir kiti li
tuanistiniai dalykai buvo dėsto
mi pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais bei ketvirtadie
niais po normaliųjų pamokų. 
Aukštesniąsias mokyklas lanką 
mokiniai lietuviškų dalykų mo
kytis susirinkdavo ketvirtadie
nių vakarais Nonvoodo biblio
tekos patalpose (jų buvo dvi 
grupės). Pagaliau šeštadieniais 
į šv. Jurgio mokyklą rinkdavo
si tie mokiniai, kurie lankė į- 
vairias amerikiečių pradines 
mokyklas. Iš viso mokėsi apie 
220 mokinių. Iš jų pažymėjimus 
gavo 208 mokiniai, nes nevisi 
iki galo ištvėrė.

Mokytojų draugijos pirm. V. 
Kavaliauskas pranešė konkur
sinio namų rašinėlio premijų 
laimėtojus: komisija Iš V. Ka
valiausko. A. Augus!inavičie- 
nės ir P. Balčiūno pirmąją pre
miją (V. Augustino Lietuvos 
vaizdų albumą) paskyrė moki
niui A. Barzdukui, antrąją —
D. Prikockytei ir trečiąją—J. 
Vyšniauskui.

Mokyklą aukomis parėmė: 
Liet. Tremtinių draugija $230. 
Ateities klubas $130, LRKSA 8 
kuopa $25, Liet. Mokytojų 
draugija $10. Be to. aukų lapais 
surinkta daugiau kaip $200. K. 
Žygas atsiuntė S’10.

Po akto mokiniai atliko me
ninę programą. Eilėraščius pa
deklamavo A. Končius. R. La- 
niauskaitė G.iiliušytė. Lietu
viškų dainų pynę paskambino

lietuvis lietuvį?
O vis dėlto bendro likimo 

ištiktiesiems reiktų perkratyti 
savas sąžines ir save paklausti:

1. ar visuomet aš domiuosi 
savo kaimynu lietuviu, gyve
nančiu tame pat mieste ir daž
nai net kaimynystėje.'

2. ar kada nors surandu mi
nutėlę laiko nuoširdžiai su juo 
pasikalbėti?

3. ar pasistengiu patirti jo 
bėdas ir rūpesčius? ar priside
du. jei ne darbu, tai bent pa
guodžiančiu žodžiu jį sustiprinti 
vietoj jjaniekos ir neapykan
tos?

4. ar neskriaudžiu jo. o sykiu 
ir savęs, leisdamas apie jį be 
pagrindo gandus ir šmeižtus 
vien dėl to. kad jis man dėl to 
ar kito nepatinka?

Gal tais klausimais pagalvo
jęs žmogus, prieš tardamas ar 
lasydamas apie kitą, susilaikys 
nuo žodžio, nuo klaidų klaidelių 
čiupinėjimo. nuo nuolatinio urz
gimo ir nepasitenkinimo, kaip 
užsukta plokštelė kuri groja tą 
patį ir tą patį be jokios kūry
bos. iki sudūžta ir nieko iš jos 
nepalieka. Pr- Aiženas

Kavaliauskaitė. Mokytojos Al- 
kaitienės parengtos mergaitės 
pasirodė su baletu — pašoko 
“Darželį” ir “Raudoną kepu
raitę’’. Tautinius šokius pašoko 
dvi grupės—jaunesniųjų moki
nių. vadovaujamų Alkaitienės. 
ir vyresniųjų mokinių, vado
vaujamų V. Aukšuoiio. Moky
toja A. Malinauskienė parengė 
du mokinių chorus— pačių jau
nų ių 11 ir II skyr.) ir bendrąjį. 
Dainas pianinu palydėjo muz. 
Pr. Ambrazas. Programą pra
nešinėjo R. Staniškytė.

Štai bendrais bruožais duotas 
mokyklos darbo vaizdas. Nerei
kia slėpti, kad dirbti nebuvo 
lengva. Reikėjo nugalėti įvai
rias kliūtis ir pašalinti nemaža 
sunkumų. Ir jei galime džiaug
tis šio lietuviško darbo vaisiais, 
tai visų pirma jie yra mūsų pa
reigos. valios, ištvermės ir pa
siaukojimo laimėjimai. Padary
ta yra visa, kas buvo galima pa
daryti.

Turime būti dėkingi ne tik 
tiesioginiams šios naštos nešė
jams — mokyklos vadovybei 
bei mokytojams. Galime 
džiaugtis ir pačių mokinių pa
vyzdžiais. Kaikurie pavyzdžiai 
yra labai šviesūs. Tačiau nega
lime užmiršti ir tų asmenų, ku
rie suprato šio darbo reikšmę 
ir sudarė jam sąlygas. Prie jtj 
priklauso Clevelando arkivys
kupas J. E. Ed. Hobanas —jis 
savo sprendimu leido atsistoti 
ant tvirtesnių kojų. Todėl nu
tarta pasiųsti specialią delegaci
ją jam už tai pareikšti padė
ką. Teisingu keliu eina ir Atei
ties klubas, kuriam atitenka di
džiausi švietimo rūpesčiai: jis. 
atsisakęs pigių efektų, rūpinasi 
švietimo reikalus taip išspręsti, 
kad šis išsprendimas atitiktų 
paties reikalo esmę. Pagaliau 
reikia paminėti ir šv. Jurgio 
mokyklos seseles, kurios žymiai 
prisidėjo prie drausmės bei 
tvarkos palaikymo.

St. Papartis

Hitlerio laikais Vokietijoje 
vienas iš stambiausių jo rams
čių buvo maršalas Hermannas 
Goeri.ngas. Kaip karo nusikaltė
lis, buvo tarptautinio teismo 
pasmilktas mirti, bet spėjo 
prieš kartuves pats nusiniiodv- 
ti.

Būdamas valdžioje, jis mė
gęs medžioti ir turėjęs didelį 
vilkinį šunį. Su juo vaikščiojęs 
ir po savo ištaigingą dvarą. O 
tas maršalo šuva, sakoma, bu
vęs vienas iš didžiausių visoje 
Vokietijoje, nesgi ir jo ponas 
buvo aukšto ir stambaus ūgio. 
Toks tokį atitiko, bet likimą 
kiekvienas skirtingą sutiko. 
Maršalas, kad ir nusinuodijęs, 
buvo sudegintas kartu su kitais 
pakartais naciais ir virto pele
nais. o jo šuva, vadinamas “ba
ronu Zieglerhoffu”, pateko į 
demokratišką Ameriką. Čia jis 
pakliuvo ne dėlto, kad žmogaus 
vardu buvo vadinamas, bet kad 
iš tikrųjų “žmoniškai’ 'elgėsi. O 
buvo taip.

Prieš karo pabaigą maršalas 
su savo šunim kažko susiriejo 
ir* jį atidavė Belseno koncetra- 
cijos stovyklai. Tos stovyklos 
vadovybė ėmė tuo vilku siun- 
dinti kalinius. Jei kuris bėgo, 
šuva turėjo jį pulti ir draskyti. 
Pradžioje jis tikrai šuniškai el
gėsi. bet paskui ėmė nukrypti 
nuo nacių linijos: tiktai pavyko
davo kalinį ir grįždavo vizgin
damas uodega. Gal “jautė”, kad 
ateina naciams galas ir dėl to 
neverta ‘teptis” žmogaus krau
ju. Jis taip ir sulaukė karo pa
baigos. Buvo išvytas iš stovyk
los lauk, kaip šuva, slankiojo 
aplinkui perkoręs. kol priglau
dė jį vienas vokietis. O iš jo Lt. 
Robert Ward tą maršalo šunį 
atpirko už vieną anglišką svarą.

Paskui jis perėjo į rankas 
Mr. William Kenvvard ir atsidū
rė Amerikoje (Altadena, Cal.) 
pirma negu pradėjo čia plaukti 
žmonių transportai. Tarp jų 
buvo ir tokių, kuriuos tas šuva 
Belseno stovyklose kandžiojo

Prieš dvejus metus JAV at
metė raudonosios Kinijos pa
siūlymą imti iš jos 500 tonų o- 
piumo. o duoti jai medvilnės 
dirbinių arba kitų prekių. Pana
šų siūlymą gavo ir kitos valsty
bės. bet taip pat atmetė. Yra 
tarptautinės sutartys, kurios 
draudžia gaminti ir pardavinėti 
tuos nuodingus ir kenksmingus 
svaigalus. Y’ra taip pat Jungti
nių Tautų komisija, kuri veda 
kovą su opiumo ir kitų narko
tikų nelegalia prekyba. Viena
me jos posėdyje, kuris prieš 
mėnesį įvyko New Yorke. pa
aiškėjo. kad tie 500 tonų opiu
mo vis dėlto iš Kinijos buvo iš
gabenti ir paskleisti kituose 
kraštuose. Raudonosios Kinijos 
atstovai atsisakė duoti bet ko
kius paaiškinimus ir leisti tą 
reikalą tyrinėti.

Amerikoje taip pat yra suda
ryta komisija kovai su.narkoti- 
kų prekyba. Jos pirmininkas 
Harry J. Anslinger savo prane
šime. kurį įteikė Jungtinėms 
Tautoms, nurodo tokius fak
tus. Jo gautomis patikrintomis 
žiniomis opiumo prekyba ver
čiasi pati raudonosios Kinijos 
komunistinė vyriausybė. Pe- 
kinge prie Finansų ir Pramonės 
Departamento yra sudaryta 
speciali opiumo prekybai žiny
ba, kuriai vadovauja valdinin
kas Heku Itsu-Pa. Savo skyrių 
ji dar turi šiaurinėje Korėjoje, 
Rashin miesto, kur opiumo 
prekybą veda japonas A kirą 
Ito. Iš tų dviejų vietų vadovau
jama plačiam agentų tinklui 
pietų Korėjoje. Japonijoje ir 
gretimuose kraštuose. Praėju
siais metais vienojo tik Japoni
joje buvo areštuoti 2298 opiumo 
pristatinėto jai viešiems na
mams, arbatinėms, restora
nams ir paskiriems asmenims.
Tš tų areštuo‘ųjų 30 prde. •su
daro kinai, Kurių dauguma pa

savo vilkiniais dantimis. Mr. 
and Mrs. VVilliam Kenvvards tu
ri ir pavadėlę tam šuniui vesti. 
Ji taip pat prik-ausė maršalui 
Hcrmannui Goeringui — su 
auksine kilpa ir svastika, nacių 
ženklu. Kad tas ženklas tiko la
biau šunims, o ne žmonėms, 
šiandien niekas neabejoja. Nie
kas taip pat neabejoja, kad 
Hitlerio laikais Vokietijoje mili
jonams žmonių buvo daug pras
čiau. negu nacių šunims.

—k

15 Amerikos modernistu 
dailinnikų

Moderniojo Meno muzėjuje 
New Yorke dabar vyksta 15 
Amerikos modernistų paroda. 
Ji užima beveik visą muzėjaus 
viršutinį aukštą. Paroda visais 
atžvilgiais 'įdomi. Joje viskas 
paženklinta ieškojimu. ėjimu 
net iki kraštutinumo. Iš vienos 
pusės dar laikosi piešinys, bet 
iš kitos pusės pasiliekama tik 
prie spalvos. Šie spalviniai efek
tai eina tiek toli, kad vienoje 
salėje yra sukabinta didelės 
lentos: viena jų nudažyta juo
dai, su mažu baltu plyšiu, ki
ta aptepta raudonai, trečia — 
keistu spalvų mišiniu. Ir visa 
tai paveikslai! Galima rasti ir 
dar keistesnių kuriozų: su te)>- 
tuku nutaškytų popieriaus la
pų. ant stiklo suklijuotų viso
kių šiukšlių, net surūdyjusių 
grandinėlių. Ir visa tai kūry
ba, abstrakti, gal net “geniali". 
Dažniausiai šie kūriniai pava
dinti tik numeriais, kaip ir mu
zikoje: opus 9, 15 ir t.t. Ši 
paroda vaizdžiai praskleidžia 
moderninio meno klystkelius.

Franz Mare paroda

Pirmą kartą po 1936 m. Vo
kietijoje NVolfsburge prie 
Braunschvveigo surengta gar
saus modernisto Franz Mare 
paroda, kurioje sutelkta 23 dai
lininko darbai.

sirodė priklauso ir komunistų 
partijai. Kai kurie prisipažino, 
kad tokiu būdu jie uždirba 
kompartijai pinigų, o opiumą 
gauna iš Kinijos tiesiai arba per 
Mandžiuriją ir Korėją. Jiems 
duotas uždavinys opiumo nuo
dus skleisti tarp amerikiečių 
karių, kad jie pasidarytų nepa
jėgus kariauti. J tą purviną 
darbą įtraukiamos ir pasileidu- 
sios japonų mergšės-geišos.

Rusai bandė tuos visus fak
tus paneigti ir reikalavo Harry 
J. Ansligerio pranešimo nepro
tokoluoti, kai tai buvo svarsto
ma Jungtinių Tautų komisijoje 
kovai su narkotikų prekyba ir 
žmonių demoralizacija. Tačiau 
pateikti faktai buvo pagrįsti 
dokumentais, kurie rusus aptil- 
dč. Tai tokia yra komunistų 
moralė. I.

Nors nusirito l>WW> |»čdų nuo 
iv. Bernardino kalnų Kalifornijoj, 
bet. daktarų nuomone. Kenncth 
Wright jr. pasveiks. Jterniuki) liu
dijimu. su kurini* jis žaidė. Ken- 
nneth pirmu puolimu nukrito 200 
pėdų, o pankui nusirito dar apie 
1.300 pėdų. Bercniukas yra gerokai 
apsidaužęs.
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DEKLIARACUŲ KALBA
ŠIEMET birželio 14 buvo trumpiau, bet garsiau ir vienin

giau šaukiama. Šauksmai sudisciplinuoti ir nukreipti j platesnį 
pasaulį. Tokis buvo bendras trijų pa balt iečių šauksmas Ameri
koj ir Europoj, bendra visų dešimties pavergtųjų dekliaracija 
Williamsburge.

Tame šauksme, dekliaracijose daugiau akys nukreipto? 
ne tik j pavergtųjų padėtį, bet ir į ateitį. Pavergtieji išdėsto prin
cipus, kaip jie tvarkysis išlaisvintose tėvynėse. Jie pasižada įvyk
dyti savo kraštuose tuos ligšiolinių chartų šūkius, iš kurių šian
dien belikę tik žodiniai lukštai. Žvilgsnis į ateitį šiandien daugiau 
domina pasaulį negu tas vienas skausmo skundas.

Didesnio ir aido susilaukta.

Simpatijomis atsiliepė spauda. “New York Times” viename 
iš vedamųjų pagerbė Williamsburgo dešimties dekliaracija. 
“New York Heraki Tribūne” taip pat vedamuoju prašneko apie 
deportacijas, apie dekliaracija ateities santvarkos reikalu ir pa
rodė supratimo pavergtiesiems sykiu prisipažindamas:

“Tie, kurie nėra praradę savo krašto, niekados nesupras 
jausmų to, kuris yra jo netekęs. Tegul atrodo menkas daiktas 
turėti ministerį Washingtone, kada ten, pavyzdžiui, Kaune yra 
sukčius, bet daugeliui Lietuva nenustoja buvus tikrovė, ne sap
nas, kadangi kai kas Lietuvai atstovauja, yra Washingtone.” 
“New Yorker Staats-Zeitung und Herald” plačiai paskelbė AP 
informaciją iš Bonnos apie baltų deportacijas.

Stipriausia simpatijos pabaltiečiams dekliaracija, aišku, yra 
prezidento Trumano ir gubernatoriaus Dewey raštai, kuriuose 
jie piktinasi smurtu ir tiki išsilaisvinimu.

Skeptikas gali pažiūrėti į simpatijų pareiškimą kaip į jų prie
monę surasti taip pat simpatijų sau tarp būsimųjų balsuotojų bū
simuose rinkimuose. Tegul sau. Bet pažymėtina, kad kandidatai 
j prezidentus dekliaravo pasiryžimą eiti pas Staliną ir ieškoti su 
juo susipratimo. Jie kalbėjo tai, norėdami įtikti ramybės trokš
tančiam piliečiui, gal būt, ir patys netikėdami, kad taip padarys, 
jei bus išrinkti. Esamasis prezidentas dekliaravo savo nusistaty
mą prieš sovietinį okupantą, neteisėtai užgrobusį Pabaltijo kraš
tus; pažymėjo tikėjimą greit pabaltiečiams atgauti laisvę tarp 
laisvų tautų. Šitai jis galėjo kalbėti, greičiau išeidamas iš pakibu
sios įtampos tarp Rytų ir Vakarų, kuri vargiai duotųsi iš 
pagrindų atleidžiama. Bet pasiuntinio Kennano tikėjimas suras
ti būdą, kad dvi skirtingos sistemos galėtų tarp savęs sugyventi. 
— lieka be realaus pagrindo. Jeigu būtų surastas tokis “sugyveni
mas”, tai pavergtosios tautos būtų pasmerktos mirti.

Šita prasme Trumanas dekliaravo ne tuščią paguodos žodį 
mirti pasmerktajam, bet konstatavo įvykių eigą, kuri atskleidžia 
šiomis dienomis itin įžūlėjantį brutalėjantį dviejų pasaulių susi
kirtimą, iš kurio vienintelio ir tegali kilti laisvė pavergtiesiems.

BIRŽELIS. VĖLUS KETVIR
TADIENIO VAKARAS

Nors vėlu, bet niekas neina 
miegoti. Vieni dairosi į vaka
rus, ar nepastebės kokio įtarti
no ženklo, kasz reikš;ų pi-aside- 
dant karą. Kiti su verkiančia 
širdimi žvelgia Vilniaus pusėn, 
kur nežinion rieda sukimšti į 
vagonus nelaimingieji.

Grįžtu iš Aleksoto į Viliam- 
polę. Tik ką susijungėm su ry
šininkais. šifruotas pranešimas 
sako, kad vokiečių kariuomenė 
jau turi įsakymą peržengti sie
ną. Spėliojame, kad tai turi 
įvykti per porą dienų. Aktyvis
tų Fronto Vyr. Vadovybė svar
sto, kada patogiausia pradėti 
sukilimą. Tai reikia padaryti 
dar prieš vokiečių atėjimą. Bet 
kur ginklai? Šį vakarą dar kar
tą užklausėme ryšininką dėl 
ginklų. Visi pažadai vėjais nu
ėjo. Turime tik keletą pistoletų 
ir didesnį kiekį sprogstamos 
medžiagos.

Su tokiomis juodomis minti
mis grįžau į Viliampolę, prie 
Veterinarijos Akademijos, kur 
sutartu laiku susitinkam neiš
skiriamas trejetas: Vytautas, 
tiesioginis ryšininkas su Vyr. 
Aktyvistų Štabu ir turįs ryšius 
su visomis susisiekimo įstaigo
mis, Albinas, kuris turėjo užda
vinį pasirūpinti tiekimu sukili
mui, ir aš, kuriam buvo paves
ta Viliampolės apsauga.

Vytautas praneša, kad stip
riai užminuoti Centrinio Pašto 
Rūmai. Jei susprogdins, telefo
ninio ryšio nebus. Reikia tuoj 
pasirūpinti radijo ryšiu. Prane
šė, kad anksti rytą iš Vyr. Akt. 
Štabo ateis žmogus mano kam-

Lietuva tarp dvieju laisvintojų

1941 m. birželio 23 d. 
Lietuvos Aktyvistų Fronto 
štabas paskelbė sukilimą, 
kuris įrodė lietuvių Tautos 
pasiryžimą kovoti dėl ne
priklausomybės, paskyrė 
Laikinąją Vyriausybę, kuri 
perėmė visą valstybinį gy
venimą į savo rankas dvi 
dienas prieš ateinant vokie
čių kariuomenei.

Su kokiomis nuotaikomis 
tos dienos praėjo tarp pačių 
sukilėlių, atvaizduoja čia 
vienas iš aktyvių sukilimo 
dalyvių ir organizatorių.

bary Mateikos gatvėj įrengti 
radijo siųstuvo. Albinas prane
šė, kad turįs parūpinęs pakan
kamai miltų ir konservų ir vis
kas išbarstyta mažose, dar ne
nacionalizuotose gastronomijos 
krautuvėse. Visiems Kauno su
kilėliams maisto užteksią vie
nai savaitei.

Aš pranešiau, kad Vilijampo
lės apsaugos planas galutinai 
paruoštas. Vilijampolė suskirs
tyta į 5 rajonus. Rajonų virši
ninkai yra patikimi vyrai; jie 
turi pakankamai žmonių krau
tuvių, fabrikų, viešų pastatų 
apsaugai. Jau šiandien gatvėse 
vaikšto patruliai, kurie stebi 
viską. Paruoštas smulkus pla
nas užimti IX Fortą ir išvaduoti 
kalinius bet kuriuo momentu, 
jei rusai mėgintų juos išvežti ar 
žudyti. Paprašiau Vytautą, kad 
išrūpintų ginklų iš Vyr. Akty
vistų Štabo. Vytautas pareiškė, 
kad ginklais reikia patiems pa
sirūpinti.

Vilijampolės vyrai puikiai su- 
organzuoti, budi. Pasišaukiu y- 
patingiems reikalams karinin
ką V., kuris palaikė ryšį su 
liaudies milicija.

— Kiek Vilijampolės milicija 
turi ginklų?—paklausiau.

— Mano ryšininkai kažkur 
dingo, jau kuris laikas nesutin
ku, gal iškėlė kitur.

— Tai gal turi žinių apie ki
tus milicijos skyrius.'

— Turiu ryšį su vienu sena
miesčio milicijos skyrium.

— Tuoj susirišk ir iki ryto
jaus pietų paruošk planą tam 
skyriui nuginkluoti. Gali gauti 
30 vyrų— daviau įsakymą, pats 
mažai tuo tikėdamas.

NAKTIS f PENKTADIENĮ 
NERAMI

Neįprastas rusų kareivių ju
dėjimas. Gal vėl vežimas? Kiek
vienas įtemptai laukia, kada 
enkavedistų sunkvežimis sustos 
prie durų. Rytą atvyksta gran- 
dietis S. įrengti radijo siųstuvo. 
Vėliau paskambina V. ir prane
ša, kad pas jį atvyksta Juozas 
— senamiesčio milicijos vieno 
skyriaus viršininko pavaduoto
jas. Prašo, milicijos nuginklavi
mo planą aptarti drauge. Susi
tinkam akademijoj. Nejauku 
kalbėti su Juozu, milicininko u- 
niforma. Ją, pažada padaryti 
viską, kad milicininkai būtų 
tyliai nuginkluoti ir ginklai pri
statyti į Vilijampolę šeštadienio 
rytą. Kad tikėčiau, atiduoda 
savo ginklą — WalterPP.

Tą patį penkadienio vakarą 
Juozas sušaukė savo skyriaus 
milicininkus ginklų patikrtini. 
Surinko visų ginklus ir pažadė-

Birželio liūdnųjų dienu minėjime Town Hali salėje dalyviai klausosi se:ia- 
toriaus kalbos. Nuutr. M. Sutkevičiaus

jo šeštadienį grąžinti. Susidėjęs 
juos į du portfelius kitą dieną 
sutartu laiku pristatė į Vilijam
polę. Vytautas didesnę jų dalį 
nukreipė į Vyr. Aktyvistų Šta
bą. Tai buvo gera pradžia.

ŠILTA ŠEŠTADIENIO 
NAKTIS.

Esame pasirengę. Atrodo, jau 
amžius trunka begalinis nervų 
įtempimas. Budžiu savo "būsti
nėj” prie telefono ir radijo. 
Kiekvienu momentu laukiam į- 
sakvmo pradėti veikti. Staiga 
sutartas telefono ženklas. Su 
plakančia širdimi atsiliepiu: Vy
tauto balsas iš Centrinio paš
to. Praneša, kad su pašto valdi 
ninku Č. ir kitais vyrais pavy
ko pašalinti visą sprogstamą 
medžiagą iš Centrinių Pašto 
Rūmų ir telefono-telegrafo pa
statų. Jei iš naujo neužminuos, 
paštas išliks sveikas.

Vėl telefonas. Ryšininkas 
praneša, kad IX Forto viršinin
kai įsakė šoferiams paruošti 
mašinas ilgesnei kelionei. Ką 
tai reiškia? Ką tai reiškia? Gal 
kalinius veš? Grįžus Vytautui, 
paimam Albiną, ir visi trys 
skubam į kalną forto link reika
lo ištirti vietoj. Patikimas pri
žiūrėtojas nieko įtartino nepa- 
stebė'ęs, tik viršininkas išvažia
vęs į Kauną. Paprašom sargo, 
kad perspėtų kalinius, pasiruoš
ti patiems išlaužti duris iš vi
daus. jei būtų uždegti. Sargas 
pažadėjo kalinius aprūpinti rei
kalingais įrankiais. Grįžome 
miegoti į vieną Vilijampolės 
priemiesčio vištidę.

SEKMADIENIO NAKTĮ

pažadino trenksmas Kauno ae
rodrome.. Rytą būriai vokiečių 
lėktuvų grįžta iš medžioklės. 
Vadinasi, jau prasidėjo. Sušau
kiu vyrus. Patikrinam apsaugos
būrelius prie fabrikų. Per Vilei-

Kalba senatorių*. IVilIiam Bentoii
Nuotr. M. Sutkeviėiaus

šio tiltą susisiekimas jau nut
rauktas, tikrina praeinančius. 
Visą dieną laukiam įsakymo iš 
Vyr. Aktyvistų Štabo. Ty lu. 
Bolševikai skelbia, kad tik ma
nevrai. Neramiai išlaukiame ir 
visą naktį. Pirmadienį lygiai 
ketvirtą valandą telefonas. Kal
ba Vyr. Aktyvistų Štabas. Gau
nu įsakymą užimti milicijos 
nuovadą. Keistas įsakymas. 
Reikia vykti į senamiestį, kada 
esam pasiruošę veikti Vilijam
polėj. Pasiimu keletą vyrų, per- 
sikeliam valtimi per Nerį. Kar
tu vyksta ir Vytautas su Albi
nu. kuriems duotas uždavinys 
užimti radijo stotį. Jie vyksta i 
Aukštaičių gatvę, kur yra Vyr. 
Aktyvistų Fronto štabas. Kitus 
vyrus paliekam Z. vadovybėj.

Pilnos gatvės kareivių. Pro 
jų mases skubam į paskirtą gat
vę. Pasiruošę viskam. Apsupam 
nuovados namą. Tarpdury pa
sirodo pora sumiušusių liaudies 
milicininkų ir vėl dingsta. Su 
paruoštais ginklais įeinam. Net 
nemalonu. .jokio pasipriešinimo. 
Net vieną prietelių jau randam, 
kuris atsiųstas iš Vyr. Aktyvis
tų Štabo mums talkininkauti. 
Randam keletą sportinių šautu
vų ir šovinių.

(bus daugiau)

JERONIMO----------
SMUKLE
___________________________________MODESTAS STEPAITIS

(Iš nespausdintos knygos “Būties Pievose”)

Šlama liepų miškai. Pulkų 
pulkai bičių tik skrenda, dūz
gia, net pats su savimi nesusi
kalbu. Plušo visos: jaunos, se
nos, net žilos senutės. Didžiau
sius maišus užsiritusios ant nu
garos pilnus geltono medaus 
tempė. Kitos gudresnės, tik dvi 
pusterbes po pažastim pasispau- 
dusios turėjo.

Pakeliui viena labai ištroško 
gerti ir užsuko į skruzdino Je
ronimo smuklę. Nusimetė mai
šą ant suolo, kad tas net priki
bo, ir sako: t

— Prieteliau, liežuvis prikepo 
prie gomurio, taip karšta. Nė 
pinigų neturiu su savim. Jei 
kaip, galėčiau truputį nusemti 
iš maišo, juk pats dirbi ir midų 
—praverstų.

— Eik eik, širdele, kam ir 
kalbėti apie pinigą, kas tokiu 

reikalu galėtų atsisakyti, lyg 
širdies neturėčiau.

Jeronimas pasitempė, mirk
telėjo viena akim, patekšneno 
sau per krūtinę ir užklausė: 
— Ko norėtum? Turiu visko, 
gal putino sunkos?

— Ne, ne, prašyčiau tik vie
ną lašelį neraugintos beržo su
los su dviem lašais šaK’.iio van
dens. Tik gerai supak, aš ne
pratusi, kad nesusirgčiau.

Jis plakė, visaip kliunkino ir 
čiauškėjo.

— Nekoks gyvenimas ir ma
no, vienas kaip pirštas. Kai bu
vo nabašninkė, kitas reikalas, 
vis ant dviejų pečių. — Ir šluos
tėsi akis priejuostės kampu. — 
Būdavo, ji rūpinsis užkandžiu, 
aš gėrimus pilstydavau. J: mo
kėjo išrūkyti musių kumpius, 
uodų liežuvius —kabėdavo kaip 
pančiai. Visoj pakelėj tokios 

smuklės nebuvo. Na, netrūkda
vo nė svieto. Būdavo, kai susi
rinks, stalai lūždavo nuo valgių, 
lubos kilnodavosi nuo gėralo 
putų. Sykį visi taip įsismagino, 
kad pradėjo šaukti svirpliui:— 
Griežk ploniau, kiek tik gali, 
dar, plonyn plonyn! Tas ploniau 
jau negalėjo ir pradėjo stygą 
veržti. Kai tik pasuko, toji trū
ko su tokiu trenksmu, kad dau
gumas aukštinelki nuvirto. Aš 
pats krūptelėjau, o manoji—ką 
.jau ir bekalbėti. If išgąsčio pa
styra ir žado neteko, o visą nu
garą šašai kaip pupos išpylė. 
Nustojo šypsotis, negalėjo val
gyti, paširdį raižė. Ko aš neda
riau? Trindavau nugarą, milte
liais barsčiau, šutintus žirginius 
dėjau prie padų, pušų spyglių 
vonias ėmė — nė per plauką 
negelbėjo. Naktimis šokdavo iš 
patalo, dusulys, matytum, kaip 
girnų akmuo gulėjo ant krūti
nės. Kankinosi, nyko. Liko tik 
šešėlis, o reikėjo matyti, kokia 
buvo! Tamsoka, dailiai nuaugu
si. apvali kaip statinaitė. Kas 
tik užeidavo, pirmas žodis — 
Fafa! Ir mane sutikę tik ir te- 
klausdavo: — Jeronimai, kaip 
tavo Fafa? Ir užsimerkė mano 
Fafa.

— Buvo prašiusi palaidoti 

po pušim ir dažnai lankyti jos 
kapą. Eidavau ten kasdien ir 
ilgai sėdėdavau kalbėdamas jai, 
apkaišydavau žaliais spygliais 
jos kapą. Ten besėdint jausda
vau tokį ramumo dvelkimą — 
baltą, minkštą, kaip tavo kasos, 
— pasakyčiau. Juo toliau, juo 
rečiau pradėjau vaikštinėti. 
Nerasdavau kalbos, o ir spyg
liai, vos tik įsmeigiu, tuoj kaip 
bematant ir nuvysta.

— Atleisk, kad taip ilgai už
siplepėjau. Puikiai žinau, kad 
niekam neįdomus svetimas 
skausmas, bet kol suplakiau... 
Dabar išgersim. Toks gėrimėlis 
širdį atgauna ir kraują Išvari
nėja po visas gyslas.

Skruzdinas pats gėrė, ragino 
bitutę ir vis slinkosi arčiau. 
Kalba darėsi gyvesnė, protar
piais ir juokas pasigirsdavo. Jos 
skruostai kaito, akys mažėjo ir 
ėjo lyg tai gilyn, darėsi pilnos 
paslapčių. — Tik gerk, nesira- 
gink, gal užkandžiui kokios 
šviežios šaknelės? Matai, gerai 
padarei užbėgdama, atsigaivin
sime abu. aš taip ir jaučiu leng
vumą širdy.

Prisilenkė taip arti, kad vei
das veidą galėjo liesti ir jai kal
bėjo:

— Anuosyk nuėjau prie kapo 
ir nė žodžio negaliu surasti. Ir 
žinai, ką aš jai pasakiau? Aš tik 
tau pasakysiu, pasakiau: “Fafa, 
aš jau išsigąsčiau, jei tu pasi
rodytum. tu mirusi. Ir prisie
kiu tau, neisiu daugiau, niekad 
kaip mane gyvą matai.”

Bitė tik .juokėsi ir prašė:
— Pilk dar, matai koks tu, 

ar ir manęs bijotum?
Paskui žiūrėjo į lubų balkius 

ir pradėjo spiegdama rėkti:
— Žiūrėk, žiūrėk, sukasi, 

linksta, griūva, bėkim iš čia, 
prispaus!

Šoko nuo užstalio, čiupo už 
medaus maišo ir nėrė pro du
ris. Kojos pynėsi kaip botagai 
ir vos vos čia pat negriuvo Je
ronimas nežinojo nė ką sakyti. 
Kažką pats sau po nosim šva- 
baldavo ir rankomis pliauškino 
per savo šlaunis.

Bitė nesusigaudė, kas per lai 
kas: vėlai ar anksti. Svirduliuo
dama atsikrapštė ligi musėlyno. 
Musės dar nemiegojo ir tarpu- 
duriuose, pro langus kaišiojo 
galvas ir pamačiusios bitę kva
tojosi pilvus susiėmusios. Gat
vėje musiukai pusplikiai, mur
zini žaidė cypaudami. Didesnie
ji pakraštyje susėdę ir nuleidę 

kojas į griovį minkė ir plojo iš 
molio blynus. Patys ir nedaug 
tesiskyrė nuo molio: apskretę, 
nusisnargliavę —tik akys bliz
gėjo.

Pamatę atkrypuojant bitę, 
palikę viską, spruko į visus 
kampus, kad net kulnys į užpa
kalį mušėsi, ir kaip nespruksi, 
anot jų — “su didele kupra ir 
šleivomis blauzdomis.”

Bitė visad mylėjo kūdikius, o 
dabar jai užėjo tiesiog pagun
da — pavaišyti medum visus 
mažyčius. Nusimetė nuo nuga
res maišą, ir, pakabinusi pilnas 
rėškes medaus, viliojo vaikus. 
Tie iš tolo stebėjo, ir jų akys 
ištyso, kai pasidėjo "kuprą”, ir 
blauzdos, jiems rodėsi, ne taip 
baisiai kreivos. Vaikai trypė ant 
vietos, bet vis dar nedrįso ar
tintis, o bitei buvo skaudu be 
galo, kad jos bijo. Vienas kitas 
musnikas, dėdamasis drąsuolis, 
pasiryžo, nors širdelė iš baimės 
bemaž veržėsi lauk.

Pirmuosius pasisodino ant 
kelių, paglamonėjo jų galvytes, 
gnybtelėjo pasmakrin ir pakišo 
medaus. Tie nedrąsiai vienu 
pirštu pakabinę kišo prie liežu
vio ir Išsižiojo — taip buvo 
saldus. Nežinojo nė ką sakyti, 

tik braukė per savo pilviukus ir 
mojo kitus. Tokio ženklo mušiu 
kam tik ir tereikėjo. Be jokios 
baimės subėgo visi ir abiem 
rankutėm seikėjo medų ir taip 
skubėjo, lyg lenktynių eitų. Ri
jo. kad net ausys lingavo ir iš 
skubotumo nepataikydavo bur- 
non — išsimozavo medum ligi 
pat kulnų.

Tur būt, ir ji pati niekad sa
vo gyvenime nėra buvusi taip 
patenkinta. Juokino musiukus. 
jiems dainavo, suko su jais ra
telį ir pasakojo viską— ką tik 
žinojo, ką tik atsiminė Nors 
tie nė nesiklausė, l>et ji visvien 
pasakojo, kaip kartą gavusi nuo 
mamos lupti, kam rodžiusi to
kiai senutei liežuvį; kaip lipusi 
į medį paukščiukų pažiūrėti, 
kaip per vyriausios sesers ves 
tuves šokusi net su pačiu pirš 
liu. o jo ūsai buvę dygūs ir la
bai ilgi. Bešokant krutėti įve ir 
kažkas ant jų užmynęs, tai bu
vę visiems juoko, ir muzika nu
trūkusi.

Medus maiše slūgte slūgo. 
Musiukai. visom keturiom, net 
iš vidaus kertės išgrandę, nė 
dėkui netarę, laižydamiesi žirk- 
liavo namo.

(bus daugiau)
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”Kas buvo nieks, tas bus viskuo“
4.

Vieną dieną tas žmogus gau
na naują paskyrimą j... teisė
jus. Jis nebuvo joks teisinin
kas. tačiau pateko j teismą ir 
dar neeilinį, bet apeliacinį. 
1941 m. pavasarį jam teko 
persvarstyti valsčių teismų 
sprendimus, kuriais būdavo nu
bausti už pyliavas mūsų ūki
ninkai net kelių metų kalėji
mu. Tokias bylas drg. Ant. 
Trumpickas spręsdavo gana 
lengvai, paprastai jas patvir
tindamas. išskyrus tik vieną 
kitą, grynai pagal sovietinį 
dėsnį, jog liaudies teismas ne
gali klysti ir buožių nėra ko 
gailėtis.

Su savo giminės ūkininkų 
bylomis buvau 1941 m. užsu
kęs ir aš pas jį į namus pasi
kalbėti. kaip vieną iš savo pa
žįstamų. Tačiau jis buvo nesu
kalbamas ir man pareiškė, jog 
buožių jis nesigaili.

Man pradėjus dar aiškintis, 
ką jis supranta “buože”, aiš
kiai ir kirviu nukertamai atsa
kė, jog kiekvienas, turįs vieną 
samdinį arba daugiau 15 ha 
žemės, yra buožė. Tada neiš
kenčiau ir pastebėjau, kad jo 
brolis Petras yra jau dvigu
bas buožė, nes turi samdinių ir 
daugiau žemės nei 15 ha. Visai 
paprastai paklausiau, ar ir sa
vo brolį jis nuteisiąs 8 metams 
kalėjimo. Ant. Trumpickas su
mišo. nes mano ginamasis ūki
ninkas buvo už jo brolį daug 
neturtingesnis, net savos že
mės neturėjo, o tik nuomoda
vo stambesnius ūkius. Kadan
gi tą ūkį jis nuomojo iš vals-

MUZIKAS JONAS ČIŽAUSKAS
Š. Amerikos muzikų tarpe 

dideliu bažnytinės muzikos dar
buotoju reikia laikyti Joną Bi
zauską. Jis visa širdimi ir siela 
atsidavęs bažnytiniam giedoji
mui ir yra vienas iš pirmųjų 
šios srities pionierių.

Jo dažni religiniai koncertai, 
gerai paruošti paties diriguoja
mi choro ir vargonų rečitaliai 
plačiai pagarsėjo N. Jersey ir 
Neu Yorko apylinkėse.

Jo programos: gregorijoniš- 
kas giedojimas ir Palestrinos 
polifonijos kūriniai. J. Bizausko 
išpildyta muzika perdėm kilni, 
šventa, tikra dieviška malda, 
dėl kurios mes tiek rašome 
“Muzikos Žiniose” bei kitoj 
spaudoj. Čia pat turime pui
kiausi Motu-Proprio pavyzdį. iš 
kur galime daug ko pasimokyti.

Pittsburgho diocezijoj su bo
tagu buvo įvesta bažnytinio gie
dojimo tvarka, kurios visi toj 
apylinkėj privalo laikytis, jei 
nori toj profesijoj dirbti Eliza- 
bethe gi niekas muziko Bizaus
ko nevertė. Pasirodo, jis yra to
kiu gimęs ir turi iš prigimties 
Dievo apdovanotą šia linkme 
talentą. Nors tarnauja pas sve
timtaučius. tačiau kiek galimy
bė leidžia, propaguoja ir lietu-

J A I N I O L I A I.
. -----------------------------------------------------

Norį pasišvęsti Dievo garbei ir lietuvių tautos gerovei, 
kviečiami stoti į

Lietuviu Pranciškonu \ienuolvna ----- ----- :------------------- :----------- -—
KENNEBUNK PORT. MAINE
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lietuvių šeimų sūnūs, baigę l»eni 8 skyrių pradzio mo' vkla. 
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J. DIRŽYS

tybės ir buvo jis per 60 ha. tai 
pyliavų susidarė tokia našta, 
jog tas ūkininkas visiškai ne
bebuvo pajėgus išpilti, kai dalį 
derliaus dar iškūlė ledai. To
liau A. Trumpickas jau tylėjo. 
Man nieko neliko, kaip išeiti iš 
kambario to žmogaus, kuris tą 
dieną jau buvo pasirašęs per 
40 sunkių sprendimų mūsų 
ūkininkams.

Profesinių S-gų pirmininkas

Bolševikinėje Lietuvoje į di
delius vadeivas išaugo ir drg. 
Stimburys, paprastas statybi
ninkas. Jis iš Kauno miesto 
savivaldybės buvo gavęs že
mės sklypą Mateikos gv-je 35 
nr.. tačiau pasistatė vien t.k 
lūšną, nes visas dienas praleis
davo kalėjime kaip komunisti
nis organizatorius. Nedaug 
mažiau kalėjime sėdėdavo ir jo 
žmona, ktiri savo veiklą tuo 
parodydavo, jog ix?r gegužės 
1-ją parišdavo daugeliui Kau
no miesto balandėlių raudonus 
kaspinėlius, o kartais dar vie
ną ar kitą atsišaukimėlį išpla
tindavo. Lūšnelėje gyveno pa
prastai tik du jų vaikai: mer
gaitė ir nepaprastų chuligani- 
nių polinkių berniukas. Apie 
1939 m., kai man tekdavo lan
kytis Mateikos 33. tekdavo su
tikti ir tie Stimburių vaikai, 
kuriuos tuo metu globojo ir 
šelpė komunistų “Mopras”. 
Nors ir komunintinėj aplinkoj, 
auganti, mergaite buvo tikinti 

viųbažnytinę muziką;dažnai ga-
Ii išgirsti šalę Bacho vargonais 
improvizuojant ir mūsų labai 
populiarias giesmes: Marija. 
Marija — Sasnausko: Pulkim 
ant kelių — prof. J. Žilevičiaus 
(Žilevičius labai meistriškai pa
rašė vargonams šią giesmę. į- 
vilko į kontrapunkto, fugos for
mą ir tuomi iškėlė į didelį me
ninį kūrinį).

Visi žinome, kad yra neleng 
va prasimušti į svetimtaučių 
platesnę muzikos areną, nes y- 
ra labai didelė konkurencija, 
reikalavimai. Tačiau J. Bizaus
kas atlaikė visas atakas ir šian
dien triumfuoja, skindamas sau 
kelią į muzikų viršūnes. Tai 
liudija dar vienas faktas, kad 
jis buvo pakviestas į vieną in
stituciją mokyti grogorijoniško 
giedojimo, dėstyti bažnytines 
muzikos. Lietuviams garbė, kad 
mūsų žmonės sugeba tinkamai 
užsirekomenduoti.

Joninių proga tenka tik pa
linkėti muzikui Jonui geriausio 
pasisekimo ir sveikatos dar il
gai taip rūpestingai dirbti sun
kiose bet garbingose pareigose 
ir užsitarnauti daugybę nuopel
nų šioj trumpoj žemės kelionė
je. Brazilietis 

ir lankydavo bažnyčią. Ji ne
kentė komunistų taip pat. Ji 
nebuvo veikli komuniste ir bol
ševikmečio dienomis.

- Tėvas Stimburys, išėjęs iš 
kalėjimo, tuojau buvo paskir
tas Profesinių Sąjungų pir
mininku ir suvedė visas są
skaitas su savo asmeniniais 
priešais. Pritrūkęs ko skųsti 
iš “liaudies priešų", pradėjo 
ėsti savo draugus, nes vis bi
jojo netekti vietos. Tai buvo 
žmogus be sąžinės ir be savi
garbos — tikras komunistinės 
bendruomenės narys.

•Justinas Paleckis — “prezi
dentas”

Tas žmogelis, tur būt. dau
giausia leido laikraščių Lietu
voje. tačiau kiekvienas iš jų 
pabaigdavo savo dienas bank
rotu. nes jį rašydavo ne tiek 
plunksna, kiek stikliuku. Su J. 
Paleekiu susipažinome 1936 m. 
“Laiko" redakcijoje, kuri buvo 
prisiglaudusi gana purviname 
kieme. Tuo metu man J. Pa
leckis buvo įdomus visokiais 
pasakojimais iš kelionių po So
vietų Sąjungą. Jo pasakoji
muose buvo tiek daug pajuo
kos Stalino kraštui, jog sun
ku ir įsivaizduoti. Jis mėgda
vo tada pasakoti, kaip Mas
kvoje sutikęs pilietį, kuris avė
jo dar caro Rusijos kaliošais, 
parištais virvele. Jis pasakoda
vo apie vieno žurnalisto batus, 
jog šis politgramatas galėdavo 
rašyti kojos nykštiniu pirštu, 
tiesiog per bato padą. (Bato 
padas visados buvo atlėpęs). 
Dalį tos pajuokos jis buvo 
įtraukęs ir į savo aprašymus 
“SSSR mūsų akimis", kurią 
jau pirmomis dienomis bolše
vikai pasiuntė į Petrašiūnų po
pieriaus fabriką, tačiau drg. J. 
Paleckiui visą dovanojo ir pa
darė dar “prezidentu". Pats J. 
Paleckis būdavo kartais tik
rai labai Įdomus, ypač kai nu- 
gerdavo ir paleisdavo savo lie
žuvio apivaras.

Paminėtini išvežimai
šeštadienį, birželio 1 1 d.. Lie

tuvių svetainės salėje lietuvių, 
latvių ir estų komitetai suren
gė bendra minėjimą apie Sovie
tų Sąjungos įvykdytus iš tų. 
kraštų žmonių išvežimus 1911 
metais ir tebevykdomus dabar. 
Kalbėjo lietuvių, latvių ir estų 
atstovai.

Sekmadienį, birželio 15 d., šv. 
Alfonso parapijos bažnyčioje 10 
vai. buvo pamaldos išvežtųjų ir 
žuvusiųjų intencija. Iškilmingas 
šv. mišias laikė kun. P. Patlaba, 
o tai dienai pritaikintą pamoks
lą pasakė parapijos klebonas, 
prel. L. Mendelis, pažymėda
mas. kad Dievo apvaizda visa 
valdo, ji prikels iš nelaisvės ir 
Lietuvą, tik reikia visiems dau
giau dirbti ir tikėti. Re to. kle
bonas paskelbė, kad nuo š. m. 
birželio 15 d., šv. Alfonso para
pijos bažnyčioje visų kunigų 
laikomose mišiose 12:30 dieną 
bus meldžiamasi už visus išvež
tuosius ir komunistų nužudytus 
Pabaltijo tautų ir kitų kraštu 
žmones. Antroji bažnyčioje rin
kliava per šio sekmadienio visas 
misiąs aukojama Baltui tremty 
gy\ enanti« rus Europoje mūsų 
tautiečiams šelpti

Sukūre seimą
Perei'ą sekmadienį, birželio 

< d . šv. Alfonso parapijos baž
nyčioje buvo jungtuvės lietuvio 
balt imoriečio visuomenininko. 
Lietuvių Organizacijų Tarybos 
pirm. Antano Miceikos. Jungiu 
vių ap'igos buvo su iškilmingo
mis mišiomis. kurias laike ir 
moterystės ryšį palaimino prel. 
L. Mendelis. Baltimoi iečiai lie
tuviai Antaną Mimiką šia pro
ga nuoširdžiai sveikina ir linki 
laimingo ir ilgo gyvenimo.

■Jauniausia kalnu laipiotoja, tik 3 mėnesiu amžiau*. Wendy Elsner. 
visiškai Įmtogiaj įsitaisiusi lopšely ant savo motinos — Robert Elsner 
iš Seattle. VVash.. pečių ir taip keliauja pirmą kartą j kalnus. Visa 
jaunosios W emly apranga tesveria apie 20 svarų.

\ Al JAS IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS
Kongreso Juridinė Komisija te-
hckla tisinė ja liudininkus dėl
imigracijos įstatymo projekto

H. K. 7376.

Po Sekminių birželio 2 d. 
kongreso juridinė komisija to 
liau klausinėja liudininkus HR 
7376 reikalu. Bendrą Amerikos 
Lietuvių Šalpos fondą atstova
vo BALFo iždininkas A. S. 
Trečiokas ir reikalų vedėjas P. 
Minkūnas.

Lietuvių delegacija buvo pa
kviesta pirmoji duoti savo pa
rėdymus. Savo ir Latvių šalpos 
Fondo vardu delegacija pasisa
kė už šį bilių. prašydama įneš
ti kelis pakeitimus, kad buvę 
DP ir nespėję pasinaudoti pasi
baigusiu DP įstatymu galėtų 
atvykti pagal šį naują įstatymą. 
Delegacija taip pat prašė, kad 
šis naujas įstatymas apimtų 
tremtinius, esančius Skandina
vijos kraštuose. Anglijoje. Bel
gijoje ir Prancūzijoje.
Lietuvių delegaci jos liudijimas 

ir atsakinėjimas į gausius kon-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Pagerbtas prel. L. Mendelis

Sekmadienį, birželio 15 d.. 
Baltimorė oficialiai pagerbė il
gametį šv. Alfonso parap. kle
boną. prelatą dr. L. Mendelį. jo 
pakėlimo į prelatus proga. Pa
gerbimo balius įvyko didžiaja
me Emerson viešbutyje. Jį su
rengė specialus komitetas, ku
riam vadovavo šv. Jėzaus Var
do D-jos pirmininkas. Juozas 
Kašinskas, padedant dar 7 ko
miteto nariams. Be to. su vyk
domuoju komitetu bendradar
biavo dar 551 asmuo iš balti- 
moriečių visuomenininkų.

Pagerbimo baliuje dalyvavo 
per 600 žmonių, kurių tarpe 
buvo daug aukštų dvasiškių. 
Marylando ir miesto aukštų val
džios pareigūnų, kariškių, Lie
tuvos Pasiuntinybės VVashingto- 
ne atstovas, prelato broliai ir se
serys su šeimomis ir daug para
pijiečių.

Iškilmes pradėtos, įnešant A- 
merikos ir Lietuvos himnus ir 
maldą. Iškilmių pravedimui va
dovavo kun. Antanas Dubins
iąs. šv. Gregorijaus parapijos 
Baltimorėje klebonas, buvęs il
gameti; šv. Alfonso parapijoje 
kunigas.

Solenizanta , gavo daug svei
kinimų laiškais, telegramomis 
ir žodžiu. Kalbėjo prel. Sheri 
dan. šv. Marijos Collegijos rek
torius. buvęs prel. Mendelio 
profesorius, kun. MeNamara, 
jiiozapiecių generolas Baltimo- 
reje. kun Gėdra, Nekalto Pra
sidėjimo parap. VVashingtone 
klebonas. Baltimorės miesto 
gaiva, D'Alesandro. senatoriai 
O'Conor ir Buttler, kongreso 
atstovai Garmatz ir Fallon, Bal* 
timorės vyr. teismo teisėjas 

gresmanų paklausimus užsitęsė 
daugiau kaip 25 minutes.

Iš viso jau apklausti 35 liu
dininkai. kurių tik 4 pasisakė 
prieš biliaus priėmimą. Didžio
sios organizaiejos, kaip the A- 
merican Federation of Labor ir 
Ccngress of Industrial Organi- 
zations (CIO) pasisakė palan
kiai už šj bilių ir kaip tik užak
centavo savo parodymuose, kad 
šis bilius labai svarbus kovo
jant su komunistų totalistine 
tyranija.

Šią savaitę komisija baigė 
klausti liudininkus, ir komisijos 
pirmininkas paruoš tuo reikalu 
raportą.

šiuo metu ypač svarbu, kad 
kuo daugiau asmenų, organiza
cijų. draugijų rašytų kongres- 
manams ir prašytų, kad jie pa
remtų šį bilių.

Chicagoje. Detroite. Bostone 
ir kituose miestuose lietuvių at
stovai įeina į specialiai sudary
tus tam įstatymui propaguoti 
komitetus.

BALFo centras

Manley, automobilių komisio- 
nierius Marcin, Lietuvos pa
siuntinybės vardu Juozas Ra
jeckas „senųjų parapijiečių var
du R. Lidinsky ir Jonas Gru- 
dzinskas ir iš naujakurių Ka
zys Dūlys ir C. Surdokas. kuris 
Lietuvių Tremtinių Draugijos 
vardu įteikė ir adresą. Šv. Al
fonso paTap. mokyklos mokinės, 
Mendelytė ir Kačauskaitė svei
kino mokyklos ir seselių kazi- 
mieriečių vardu. įteikdamos 
gražių gyvų gėlių.

Visi kalbėtojai pareiškė sole- 
nizantui daug džiaugsmo ir gra
žiausių linkėjimų, iškeldami .jo 
atliktus darbus per šv. Alfonso 
bažnyčią, kurių pasekmės jau
čiamos ne tik visoje Amerikoje, 
bet ir plačiame pasaulyje, kur 
tik vyksta katalikų misijos. 
Kalbėtojų lietuvių buvo pabrėž
ti solenizanto dideli nuopelnai 
lietuvių tautai, kuriuos jis atlie
ka kaip taurus ir jautrus lietu
vis. sugebąs katalikų Bažnyčios 
ir lietuvių tautos opiuosius rei
kalus gyvendinti darnioje har
monijoje.

Baliaus proga organizacini; 
kom"tetas solenizantui įteik? 
baliaus dalyvių vertingą dova
ną. pareikšdami padėką už pre
lato L. Mendelio asmeny gau
tą garbę parapijai ir visai lie
tuvių išeivijai. Baigiant balių 
visiems jo dalyviams padėkos 
kalba atsakė pats solenizantas. 
Jis ypač prašė visų dalyvių mal
dų. kad Visagalis Dievas, kurio 
jis yra tarnas, jį laiminti, vi
suose darbuose, kaip kad laimi
no iki šiol. Kiek jo jėgos leis, 
likusią savo gyvenimo dalį skirs 
Kristaus mokslui gyvendinti ir 
savo tėvynės Lietuvos garbei ir 
teisei ginti.

PAVERGTOJE
Kas dedasi Šiauliuose?

Šiaulių muziejus, nors jo tik 
archeol. skyrius turi 4.500 eks
ponatų. jau keleri metai užda
rytas ir nebeveikia. Nors mu
ziejuj yra |»er 10.000 ekspona
tų, tačiau jo darbuotojai per 
keleris metus teįstengė pa
ruošti vos 300 kortelių. Muzie
juj dar "ligi šiol saugojamos 
įvairios fašistines atmatos .. .” 
Ir patys bolševikai šaukte šau
kia, kad "niekas nesirūpina 
Šiaulių gražinimu". Visa eilė 
įstaigų nepastatė nė vieno gyv. 
namo, nors jų {>ersonalo dau
gelis būtinai reikalingi gyv. pa
talpų. Nors parkui pagražinti 
skirta 50.000 rublių, ligi šiol 
nepradėti jokie darbai. Iš 500 
šiltadaržio rėmų — tik pusė 
sutvarkyta, o iš viso gėlynams 
reikėtų bent 1000 rėmų ...

Užsipuolė dailininkus
Bolševizmas, ant vieno kur

palio tempdamas visą gyveni
mą. varžo kūrybą. Todėl ne
nuostabu, kad dailininkams 
pabodo piešti “|>ergales" ir 
draugą Staliną. Valdžia ir par
tija karšia jiems kailį. Daug 
didžių trūkumų surasta Daili
ninkų S-gos veikloje. Spauda 
pripažįsta, kad be “stalininių 
premijų laureatų" J. Mikėno ir 
P. Aleksandravičiaus, dar “ver
tingus meninius kūrinius p a- 
darė V. Dilka, V. Jurkū
nas. N. Petrulis. B. Vyšniaus
kas. D. Tarabildienė. I. Žeben- 
kienė. V. Palaima. V. Vaivada” 
ir kt. Tačiau, nepaisant to. po-

Gydytojo sūnus
Vienas apskrities gydytojas 

turėjo smarkiai pasispausti, 
kad galėtų leisti savo sūnų me
dicinos studijuoti. Algos neuž
teko. ir jis griebėsi gudrybes.

Ir vieną kartą sūnus sugrįžo 
iš universiteto ką tik iškeptas 
daktaras. Tėvas pradžiugo ir 
nutarė, kad laikas jam atosto
gauti ir savo sūnui pavesti 
praktiką.

Kai jis grįžo iš atostogų, sū
nus džiaugėsi savo pasisekimu.

— Tai dar ne viskas, tarė sū
nus, aš be jokių komplikacijų 
per tris savaites išgydžiau pono 
Atkočaičio (turtingo miesto 
pirklio) skrandelį. kurį tamsta 
net penkeris metus gydei.

Tėvas paplojo per petį ir at
sakė šypsodamasis:

— Taip taip, tai tikrai buvo 
puikus pono Atkočaičio skran
dis. jis tave išvedė per visą uni
versitetą.

Mieguistas talentas
— Tikrai pastebima, kad jis 

gabus. Jis atrodo toks užsimie
gojęs.

— Tai yra jo talentas, kuris 
miega jame.

Dirba Stalino labui
— Tris karius valio didžia

jam Stalinui! — šūkterėjo rin
kiminiame mitinge vienas par
tijos draugas. — Visi dirbkite 
jo labui taip, kaip aš dirbu: nuo 
ryto iki vakaro.

— O ką tu dirbi? — užklausė 
kitas draugas.

— Kapinėse duobes kasu.

Tėvai P ra n risk o n a i
Prie savo vienuolyno Kennebunk Porte. Maine, ;

NUO LIEPOS I D. IKI KUGPIf ( IO 5 D
atidaro

: BERNIUKU STOVYKLĄ
■ Vieta graži — prie pat Atlanto vandenyno; gera s maistas. ;
■ gražus lietuviškas auklėjimas. ;
■ Norintieji galės pasilikti iki rugpjūčio 10 <1. iškilmių. ;
■ vadinamų “Lietuvių Diena.” ;
■ T< Noi Y<>rk<> ir apylinkei berniukai bus nuvežti automobiliais. susi-
. tarus iš anksto su Kennebunk Port vienuolyno vii įninku

SAVAITINIS MOKESTIS — $20.00
> Visais stovyklavimo reikalais kreipkitės: ;

R E V. S U I’ E R I O R
Franciscan Monastery — Kennebunk Port, Maine

LIETUVOJE
litrukai šaukia, kad “dailinin
kai dar atsilieka nuo gyvenimo 
ir reikalavimų, kuriuos jiems 
stato liaudis ir bolševikų par
tija”, jų kūriniuose dar “j>er- 
daug formalizmo", dar jie 
per dažnai dairosi į Vakarus. 
Ir pati "sąjungos vadovybė 
maža tesirūpina, ką veikia 
dailininkai ir kaip atlieka sa
vo darbus”. Dėl tų bolševikiš
kų "trūkumų”
1951 visai net nebuvo atida

ryta dailės paroda.
Kaip netinkami bolševikiškai 
meno parodai nebuvo priimti 
kūriniai Mackonio, Banaičio, 
Mergašilskio, Šileikos, Itozen- 
talio ĮKirtretai, Kalpoko ir kt. 
darbai. Per 3 metus meno in
stitutą baigė daugiau kaip 100 
žmonių, o iš jų Į sąjungą Įsto
jo tik 20. Beveik metė savo 
darbą jauni dailininkai Filipai- 
tis, Stauskas, Steponavičius, 
Petronis, Juknienė, Pečkus ir 
daug kitų. Neturi nė kur dirb
ti. Net patys bolševikų vadai 
tokią padėtj vadina “skanda
linga". I.š tikro realybėje yra 
dar blogiau, negu išdrįstama 
puse lūpų prasitarti.

Iš krautuvės išmeta prekes
Visa eilė bolševikinių įmonių 

gamina netinkamas prekes, o 
prekybos įmones turi jas imti. 
Ten prekes lentynose išguli iš
tisus mėnesius, nes jų — niekas 
neperka. Taip Klaij»čdoje teko 
iš apyvartos išimti 1.425 poras 
netinkamos avalynės, 324 kos
tiumus ir kita.

Nesiek a riauk
— O Dieve. Dieve, aš pr iri

jau adatą.
— Ach, dėl to visai nesiel

vartaukite, juk dar turite ada
tų visą dėžutę.

Užmiršo vardą

Italų poetas d’Annunzio vie
noje kelionėje apžiūrinėjo šiau
rinės Italijos pradžios mokyk
lą.

— Suminėk man tris didžiau
sius italų poetus. — paklausė 
jis vieno berniuko.

— Tasso, Dante ir... atleiski
te. pone, bet aš užmiršau jūsų 
vardą.

Teatre

Per generalinę repeticiją te
atre kilo tikras skandalas. Te
atro direktorius skundėsi:

— Aš jaučiuos kaip lxą»rotna- 
myje!

— Taip taip. — atsiliepė vie
nas artistas, — ten mažiausiai 
bent direktorius yra normalus.

Greitajame traukiny

Greitajame traukiny konduk
torius tikrina bilietus ir sulaiko 
vieną lietuvį:

— šituo traukiniu jūs negali
te važiuoti?

— Kodėl?
— Jūsų bilietas yra tik pa

prastam keleiviniam trauki
niui, o tamsta važiuoji grietuo- 
ju. ’

— Tad praneškite garvežio 
mašinistui, kad jis turi pakan
kamai laiko ir kad neskubėtų.
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XXXV TARPTAUT. EUCHARISTINIS 
KONGRESAS BARCELONOJE

Pasakoja prel. -J. Balkūnas ir rašo mūt*ą specialus korespondentas 
Madride — kun. K. Patalavirius

Balandžio gale išlydėjom 
prel. J. Balkūną su maldinin
kais j Europą, j Tarptautini Eu
charistinį konrgesą. "Darbinin
ko” redakcija prašė parvežti 
kuo daugiausia įspūdžių, ku
liuos galėtume perduoti mūsų 
skaitytojams. Birželio 9 d. pre
latas grįžo su visais maldinin
kais. Aplankėm jį ir radome 
bevartant) gausią atsivežtą 
spaudą, kongreso suvenyrus. Ir 
prelatas praskleidė gyvus įspū
džius.

— Kokius kraštus aplankėte 
šitoje kelionėje?

J Europą ne taip dažnai nu
važiuoji. Ir šio kongreso proga 
visi norėjo kuo daugiau pama
tyti. Pirmiausia sustojome 
Piancūzijoje. Iš uosto traukiniu 
nuvykau į Pary žių. Ten susiti
kau su prel. Krupavičium, dr. 
S. Bačkiu. pulk. Iainskoranskiu, 
J. Baltrušaičiu. Matėmės tris 
vakarus ir pasikalbėjome įvai-

Prel. J. Balkūnas su savo maldininkų grupe specialioj apdiencijoje pas 
šv. Tėvą.

Mačiau, kaip šventino 319 kunigu
— Kas Jums padarė did/.iau- 

sj Įspūdi kongrese?
Tai sunkus klausimas, nes vi

sas Eucharistinis Kongresas 
buvo kažkas nepaprasto, di
džiausia Bažnyičos manifestaci
ja, kurios niekada ir niekur ne
matysi. Visas kongresas buvo 
skirtas maldom už taiką: už tai
ką šeimą gyvenime, už indivi- 
dualę ir socialinę taiką, už pa
saulio taiką ir už taiką bei vie
nybę Bažnyčioje.

Kongrcsan buvo suvažiavę a- 
pie pusę milijono piligrimų iš 
k i t ii kraštų. Daugiausia buvo iš 
Prancūzijos — 35 tūkstančiai. 
Kongrese' dalyvavo 17 kardino
lų. 3<H) vyskupų. 5(MM) kunigų 
ir apie 10,000 vienuolių. Mane 
stebino, kaip viskas gražiai su
organizuota. kokia graži tvar
ka visur. Specialiai šiam kong
resui buvo pastatyta Pijaus XII 
aikštė. Toje vietoje buvo varg
šų kvartalas su lūšnom. Miestas 
vargšus visai iškėlė iš Barcelo- 
nos ir įkurdino kur kas geriau. 
O tojo vietoje padare gražiausią 
aikštę su estradomis ir gražiu 
altoriumi. Visos kongreso die 
nos buvo perpildytos įvairiausia 
programa. Visose Barcelonos 
bažnyčiose vyko šv. Sakramen- 

Laimingai srigrjžc i* Tarpt. I uch. Kongreso: Teresė Kažickaitė iš Mas- 
petho, prel. J. Balkūnas. kun. K. \asxs ir SaKaitis iš Red Bank. X. •!.

riais reikalais.
Iš Paryžiaus nuvykau į Ro

mą. Ten aplankiau Lietuvių Ko
legiją. TT. Marijonus. Džiau
giuos, galėjęs laikyti mišias 
prie Šv. Petro karsto, šv. Seba- 
s: i jono katakombose ir šv. Al
fonso bažnyčioje.

— Kaip skelbė spauda, Jus 
priėmė šv. Tėvas. Ką galite pa
sakyti iš šios audiencijos?

— Taip, buvau priimtas spe- 
calioje audiencijoje. Perdaviau 
Amerikos Liet. Kunigų Vieny
bės sūnišką prisirišimą ir pra
šiau. kad popiežius suteiktų pa
laiminimą Kun. Vienybei. Kat. 
Federacijai ir mano parapijai. 
Popiežius prisiminė kenčiančios 
Lietuvos vargus, žadėjo ją atsi
minti savo maldose ir suteikė 
palaiminimą.

Romoje teko kalbėti per Va
tikano radiją.

Iš Romos nukeliavau i Ispa
niją. į Eucharistinį kongresą.

to adoracija, pamaldos, dienos 
metu konferencijos, paskaitos, 
diskusijos. Vienose diskusijose 
socialiniais klausimais kalbėjo 
ir mūsų Balfo pirm. kan. J. 
Končius. Vakarais būdavo į- 
vairioso pamaldos, įspūdingos 
procesijos. Taip pat kongreso 
metu buvo atidaryta senojo ir 
modernaus krikščioniškojo me
no Eucharistija mene parodos. 
Kiekvieną vakarą vyko gražūs 
religinės muzikos bei choro 
koncertai, Calderono misterijos 
vaidinimai.

Vieną iš didžiausių įspūdžių 
man paliko, kai sporto stadijo- 
ne
vienu metu 21 vyskupas prie 
21 altoriaus šventino į kunigus 

819 asmenų.
Šie gi buvo aštuonių tautų.
Paskui didelio įspūdžio pada

rė .kai šeimos dieną
vaikai meldėsi už taiką 

šeimose.
Jų buvo mažiausiai koks 10 

tūkstančų. Visose miesto baž
nyčiose ir kongreso aikštėse jie 
ėjo prie Komunijos. Didelio į- 
spūdžio padarė ir darbininkų 
diena. Susirinko jie su vėlia
vom. plakatais ir savo gildijos 
dirbiniais.

DARBININKAS

Mario ( h rišt i na de Montjuieh aikštėj** h.ueliaristini.i I-.- imr*'.* (lulvtiai in«‘ldziasi už taiku ir sor iaiini teisinKunia-

Labai įspūdingas buvo popie
žiaus legato priėmimas. Minia 
kėlė didžiausias ovacijas, iš pa
krančių šaudė patrankos. Taip 
pat iškilmingai sutiko ir kard. 
Spelmaną. Tiesa, teko matyti, 
kaip
į kongresą atvyko generalissi- 

mas Franko.
Jį atvežė karo laivu, kurį ly

dėjo dar keli mažesni laivai. 
Kai įplaukė į uostą, visi stovė
ję laivai pasveikino sirenom.

— Kas be Jūsų dar dalyvavo 
kongrese?

Ar tik nebus tas pats, kaip 
ir su paskutiniu Euch. kongre
su Budapešte, kur lietuvių daly
vavo. berods, 29. Ir šitame kon
grese buvo apie tiek pat. Šiuo 
kartu buvo geriau: dalyvavo 
trys lietuviai vyskupai: vysk. 
Brizgys, vysk. PadoLskis ir 
vysk, Urbšys. Šiaip tekioj mi
nioj vienas kitą sutikti buvo 
gana sunku. Bet apie tai para
šys kun. K. Paltanavičius, kar
tu papildys ir patį kongreso pa
rašymą. Aš jo prašiau. — bai
gė savo įdomų pasakojimą prel. 
Balkūnas.

BARCELONA GYVOSIOS EUCHARISTIJOS ŽENKLE
Ispanai šiam kongresui ruo

šėsi nuo pernai metų. Katalūni- 
jos sostinė Barcelona pastatė 
specialę aikštę, išpuošė ir pasi
rengė priimti tūkstančius pili
grimų.

Kongreso atidarymas įvyko 
gegužės 27 d., iškilmingai su
tinkant asmeninį popiežiaus le
gatą kardinolą Fridriką Tedes- 
chini. Uoste jį pasitiko €>00.000 
minia. Atlydėjus katedron. bu
vo perskaityta oficiali kongreso 
atidarymo popiežiaus bulė.

Tą pačią naktį Tibidabo baž
nyčioje įvyko šv. Sakramentoo 
iškilminga 6CMM) vyrų naktine a- 
doracija.

Pirmąją kongreso dieną, ge
gužės 28. buvo meldžiamasi už 
taiką šeimose. įspūdingiausia 
buvo vaikučių bendra Komuni
ja. Tą dieną San Jose Oriol ba
zilikoje įvyko Eucharistinė 
šventoji valanda kunigams, kur 
dalyvavo keliolika lietuvių kuni
gu-

Gegužės 29 — antrąją kong
reso dieną buvo meldžiamasi

už individualinę ir socialinę 
taiką

Tą dieną pamaldose ir iškil
mėse dalyvavo apie pusę milijo
no Ispanijos ir užsienio darbi
ninkų.

Trečioji diena, gegužės 30, 
buvo skirta už taiką pasaulyje. 
Tą dieną su nepaprastu susi
kaupimu ir maldom buvo prisi
minta prispaustieji, persekioja
mieji. ištremtieji, mūsų paverg
ta tėvynė ir kiti komunizmo 
persekiojami kraštai. Tą dieną 
viimoj šventoj valandoj kalbėjo 
prancūziškai vysk. Padolskis.

lHdvsis altorius Popiežiaus Pijaus XII aikštėje, kur vyko 
Kongreso centrinės pamaldos.

KUN. K PATALAN I( II S

Ketvirtoji Kongreso diena bu
vo skirta

už taiką Bažnyčioje 
prašant jai vienybės, ištvermės 
priespaudoj, ir persekiojimuo
se. Tą diena sporto stadijone 
buvo įšventinta 819 kunigų.

, Sekminių ;>irmą dieną pasi
baigė Eucha: istinis kongresas 
iškilminga .idžiule p:\xesija, 
šv. Tėvo pa.'akyta ;>er radiją 
kalba.
Lietuviai I.iiharist iniame Bar

celonos kongrese
Turėjome progos pamatyti 

visų Kongrese dalyvavusių kra
štų tautine' vėliavas. I.- mūsiš
kė plėvesav įvairiose Barcelo
nos miesto vietose. Taip pat di

Grįžusį pr« I. J. Tarpt. F.ii« hari*tinio K<.nunso Ncu Yorko
uosto s«itik«' BALI'o ’as I*. Nfinkuna>. “Darbininko” spaustu*čs

4. uis. Kotryna; pr« I. Bal k ii na> dalinasi kanone*
jspiid/.Miis su prof. I. Brazaičiu.

džiojoje eisenoje buvo nešamos 
dvi vėliavos ir lietuviškas pla
katas. Bene didžiausia mūsiš
kių grupė buvo atvažiavus iš 
Amerikos su vy sk. Brizgiu, prel. 
Baikūnu ir kun. K. Vašiu, kuris 
kongreso proga lankėsi net Pa
lestinoje. Iš Romos atvyko 
vysk. Padolskis su keletą Lie
tuvių Kolegijos kunigų studen
tų. kurie irgi lankėsi Fatimoje. 
Pii mosiomis kongreso’ dienomis 
atvyko ir Anglijos lietuvių dele 
gacija su kun. J. Steponaičiu. Iš 
Vokietijos buvo keli lietuviai ir 
kan. J. Končius, Balfo pirminin
kas. Dar keli lietuviai buvo iš 
Prancūzijos ir net P. Amerikos.

Po Kongreso lietuviai nuošir
džiai pasveikino vysk V. Bliz
gį. kuris šią vasarą kaip tik 
švenčia 25 m. kunigystes jubi
liejų.

BAŽNYČIA IR PASALUS
• Vengrų Komunistų Parti

jos Vykdomojo Komiteto įga
liotinis kalbėdamas per radiją 
pareiškė, kad partijos pareigū
nai turėtų neapkęsti religijos 
remdamiesi savo ideologiniais 
įsipareigojimais. Tas pats kal
bėtojas taip pat pabrėžė reika
lą su nepasitikėjimu žiūrėti į 
tikinčius darbininkus ir juos 
laikyti nuolatinėje partijos 
priežiūroje.

• Komoje buvo sprendžiama 
Vatikano iškelta byla keliems 
komunistų laikraščiams. kurie 
rašė, kad Vatikano Kurija už 
pinigus išskiria vedusius. nors 
ir skelbia, kad katalikų mote
ryste nesuardoma. Komunistai 
buvo pripažinti šmeižikais ir 
priversti tai atšaukti didžiuo
siuose italų laikraščiuose. Savo 
melui pagrįsti jie neturėjo fak
tų. Ta proga “Osservatore Ro
mano” paskelbė, kad praėju
siais metais buvo sprendžiamos 
18-1 vedusiųjų katalikų skyry
bos bylos ,iš jų 88 veltui. Iš tų 
184 atvejų tik 68 sutuoktuvės 
buvo pripažintos sudarytos su 
ardomomis kliūtimis ir neveiks- 
mingos. Kitiems išskyrimo ne
duota.

• Šveicarijoje iš 4.7 milijonų 
gyventojų yra apie 2 milijonai 
katalikų. Jie turi 63 katalikiš
kus laikraščius, neskaitant įvai
rių žurnalų: tarp jų yra 23 gry
nai katalikiški dienraščiai. A- 
merikoje katalikų yra keliolika 
kartų daugiau, bet neturi nei 
vieno aiškiai katalikiško dien
raščio. leidžiamo anglų kalba.

Katalikų magazinas, 
pavadintas "Jubilee” vardu. 
150 Waverly PI., New Yorke. 
paskelbė pirmuosius savo di
rektorius. kurių tarpe yra žy
mūs katalikiškosios spaudos 
žmonės. Tai bus pirmasis reli

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS
Karas prieš vėžio ligą

Prieš vieną iš didžiausių žmo
nijos priešų — vėžį —visą laiką 
telkiama moderniausi ginklai— 
nauji medicinos ir chemijos iš
radimai. Vis labiau tikima, kad 
vieną kartą bus jis įveiktas.

Amerikos vėžio tyrinėjimo 
centruose, kur išleidžiama mili
jonai dolerių, sutelkta keli šim
tai geriausių šios rūšies specia
listų. Naudojami nauji vaistai, 
nauji gydymo būdai. Tačiau 
chirurgi jos ar chemijos priemo
nės veikia tik dalį pacientų. Dar 
niekas nesurado tokios "stebuk
lingos kulkos”, kuri nukautų 
bet kur pasislėpusį vėžį.

Po visos eilės naujų vaistų, 
dabar vėl grįžta senieji gink
lai: roer.tgeno (X-ray) spindu
liai ir chirurgija. Lengviausia 
vėžį gydyti pačioje pradžioje. 
Dabar surasti būdai, kaip iš 
kraujo tyrimų jį pastebėti. Chi
rurgija gali daugiau, negu jos 
peilis kad siekia. Ji pakerpa 

N e d c I s d a m a s j s i g v k
PASKUČIAUSI TĖVŲ PRANCIŠKONU LEIDINĮ 

“LIETUVOS ARCHYVU 
(BOKsEVIZMO METAI)

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

tos rūšies knyga Amerikos spaudoje
Atspaustas labai ribo'as kiekis. t<xi. I patartina ją skubi.ii įsigyti.

Knyga turi 428 puslapius. Kaina—8.3.1 >0.
Šią atkarpą pasiuskit kartu su 3.00 dol. šiuo adresu: 

“DARBININK \S".
680 BFSHNVICK AVĖ., BROOKLYN 21. N. Y.

Gerb. Tamsta,
Malonėkit prisiųsti egz. “LIETUVIU ARCHYVO”

sekančiu adresu:
Vardas Pavardė

Adresas.................... ..........................................................

rS. Pinigus, sumoje siunčiu laiške vėliau prisiųsiu □
(Savo pageidavimą pažymėti atitinkamam lang**iy kryžiuku)

o

ginio turinio katalikų magazi
nas visoje Amerikoje. Jis pasi
rodys prieš N. Metus. Šiuo me
tu pradėtas vajus surinkti jam 
50.000 pienumeratorių-šėrir.in- 
kų.

• JAV Senato posėdžio metu 
praėjusią savaitę senatoriams 
ant galvos buvo paberta katali
kus šmeižianti brošiūra "Para
pijinės mokyklos ir išdavimas.” 
Suimtas asmuo, kuri' sėdėjo 
balkont. pasiteisino, kad jos 
“netyčia” jam iš rankų iškri
to.

• Netvarko arkitysk. Thomas 
J. Ualsh mirė birželio 6 d.. : iš
laidotas birželio 13 d. baigiamo
je statyti didži tusioje Ameriko
je katedroje. Katedra buvo pra
dėta statyti 1899 m., bet tik 
dabar yra baigiama. Arkivysk. 
Thomas J. \Valsh jai baigti su
rinko 5 milijonus dol. Jis išbu
vo 52 metus kunigu ir 34 metus 
vyskupu. Buvo pirmasis Ne
vv arko arkivyskupas.

• Amerikoje* pirmieji reko
lekcijų namai jaunuoliams nuo 
16 iki 24 metų įsteigti Monroe,
N. Y., tėvų jėzuitų vienuolyne.

• Anglijoje tėvų katalikų 
draugija surašė vyriausybei 
memorandumą, kuriame nuro
do, kad apie 5 milijonai žmonių 
neturi tinkamų butų. Tiktai vie
name Londono kvartale (Isling- 
ton> 5oO<) asmenų gyvena rū
siuose t)e langų. Iš tokios padė
ties susidaro daug moralinio 
blogio. Nuostabu, kad tokia di
delė ir pasaulinė imperija tokį 
blogį pakenčia.

• Prancūzijoj)* čigonams, ku
rie neturi pastovios vietos, pas
kirtas kapelionas kun. Fleury. 
Jo “koplyčia” bus ant čigoniško 
vežimo ir važinės drauge su be
sikilnojančiais čigonais.

nervus ir visai išjungia skaus
mą. Ji gali išpiauti kai kurias 
liaukas, su kuriomis! siejamas 
vėžys, ir jų vieton įsodinti svei
ko žmogaus liaukas. Roentgeno 
(X-ray) spinduliais pasiekiama 
ten. ir operacijos būdu. Tačiau 
norima išrasti vaistus, kurie 
atpalaiduotų nuo šių spindulių. 
Jau yra išbandyta 1000 įvai
riausių chemikalų.

Blogiausia, kad vėžys keliau
ja per visą žmogaus organizmą. 
Vieną kartą jis pasirodo vieno
je vietoj: iš ten išvytas, pasi
reiškia kitur. Todėl mokslinin
kai tyrinėja visas žmogaus gy
venimo paslaptis. Niekas iki šiol 
dar neatidengė, kaip vėžys auga 
ir kaip jį kontroliuoti. Vis la 
biau jis rišamas <u hormonais. 
Manoma, kad reikia kaip tik 
pakeisti kai kurias žmogaus or
ganizmo liaukas, arba — išras
ti tokius vaistus, kurie nukauti! 
šį žmonijos priešą ir tuo išgel
bėtų tūkstančius iš mirties nas
rų.
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• Muzikas V. Janėys baigė 
rašyti operetę "Žiedai iš anos 
pusės” ir pradeda paruošti dai
nininkus. kurie operetėje dai
nuos didesnes roles.

• Jonutis Puodžiūnas, baleto 
šokėjas, gyvenęs Clevelande. 
persiskėiė į Hollywoodą ir jau 
keletą kartų rodėsi televizijos 
programose.

• Tėvai Jėzuitai kiekvieną 
ketvirtadienį per Chicagos 
"Margučio” radiją veda religi
nę valandėlę.

• Alfonsas Palubinskas įgijo 
gydytojo laipsnį Harvard uni
versitete. ir gavo darbą Henry 
Ford ligoninėje Detroite.

• Albertas šlekis baigė De 
Paul universitete matematiką 
su master degree.

• Br. Andruška. lietuvis, 
tarnauja JAV kariuomenėje, 
laivyne, pulkininko laipsnyje, 
šiuo metu jis yra Japonijoje.

• V. M. Stulpinas, demokra
tų partijos nuovados kaiptonas. 
vienuolikti metai kaip tarnauja 
teisme, kur yra svarstomas ne
pilnamečių nusikaltėlių bylos. 
Jis yra teisėjo Roberto J. Dun- 
ne protokolų raštininkas. Š. m. 
birželio pradžioje Stulpinas bai
gė Dale Carnegie institutą.

Dvi lietuvaitės
laimėjo premijas American 
Automobile Association pa
skelbtame metiniame saugaus 
važiavimo plakatų konkurse. 
Varžybose dalyvavo šeši pra
džios ir šeši aukštesniosios mo
kyklos mokiniai. Pirmoji pre
mija $350 teko lietuvaitei Eve- 
lyn Markūnas iš White Plains. 
— aukštesniosios mokyklos ir 
antrąją premiją iš pradžios 
mokyklos laimėjo Evelyna Do- 
bužinskaitė — dail. Dobužins- 
ko. jr. duktė.

Šias premijas asmeniškai 
įteikė New Yorko gubernato- 
rirs T. Dewey. Laimėtojų fo
tografijas iš premijų įteikimo 
įsidėjo didžiuma didžiosios New 
Yorko spaudos.
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STONY BROOK LODGE

Vedėja Pr. Lapienė

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavėtis gamta, 
džiaugtis lietuviška aplinka, kviečiamas į STONY BROOK 
LODGE, STONY BROOK, LONG ISLAND. čia ideali 
vieta įvairiems pobūviams bei piknikams.

e

Kamltarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms 
prašome rezervuoti raštu, adresuojant MRS. P. LAPft, 
STONY BROOK, L. I., N. Y. Telefonas Stony Brook 586.

Susisiekimas automobiliais 25 arba 25A keliu: arba iš 
Jamaica stoties Long Island traukiniu į Stony Brook. 
Stotyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

PIKNIKAS - GEGUŽINE
šv. Kazimiero parapijas sudegusiai bažnyčiai atstatyti

RAVENHILL ACADEMY, 348b W. SCHOOLHOl SE LANE,
Philadelphia 44. Germanfovvn. Pa.

Sekmadieni — birželio 29 diena :
12 vai. pamaldos — šv. mišios vienuolyno koplvčioi 
Automobilio laimė mas.
užkandžiai, visokį gėrimai, vairams žaidimai, sportas, graži vieta— 
linksmas orkestras, šckiai.

KELRODIS: Automobiliais: East River Drive iki Vissahickon Drive, o ten tuoj Ravenhill 
Academy. Ar)»a iš miesto lig Schoolhouse Lane ir ligi Akademijos. Tramvajum 16-oi ir 
Arch paimti Bus A. kuris priveža arti vietos Arba Nr. 9 ligi galo. Nr. 61 ligi Midvale Avė., 
o iš čia 52 3 stotis lig VVarden Di ive. Arba 33 lig galo, iš ten Bus Z ligi Warden Driv? 
Arba Nr. 60 lig galo, iš čia 61 lig Mildva’e Avė . ir vėl 552 lig Warden Dr.

Atvyksi — laimėsi. Esant lietui — piknikas įvyksta sekant; sekmadienį.

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
CLEVELAND, OHIO

Prisiminti tremtiniai

Jau vienuolika metų, kai bol
ševikai okupavo Lietuvą, jau 
vienuolika metų, kai jie vykdo 
fizinį ir dvasinį mūsų tautos 
naikinimą, šiandien ištremtų, 
nukankintų bei nužudytų jau 
yra ne dešimtys, bet šimtai 
tūkstančių.

Šitą lietuvių tautos nelaimę 
šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
per lietuvišką sumą pamoksle 
iškėlė kun. B. Iavanauskas. Kai 
jautriu žodžiu jis kreipėsi į Vi
sagalį melsdamas vėl grąžinti 
Lietuvai laisvės dienas ir atida
ryti kelius į tėvynę, bendrai 
maldai suklaupė ir visa bažny
čia. Muz. Pr. Ambrazo vadovau
jamas parap. choras per pamal
das pagiedojo įspūdingąją Dam
brausko "Maldą už Tėvynę” ir 
kitas šios dienos nuotaikai pri
taikytas giesmes.

Visų pabaltiečių surengtas 
bendras minėjimas įvyko Ca- 
thedral Latin mokyklos patal
pose. Jį atidarė ir angliškai kal
bą pasakė Alto skyriaus valdy
bos vicepirm. Ig. Malinauskas. 
Toliau kalbėjo tautybių atsto
vai. Lietuviams neilgą, bet jaut
rią bei prasmingą kalbą pasakė 
buv. krašto apsaugos ministeris
K. Žukas. Po atitinkamų kalbų 
buvo sugiedoti Estijos. Latvijos 
ir Lietuvos himnai, o pabaigoj 
Amerikos himnas.

Meninėj daly pasirodė taip 
pat visų tautybių menininkai. 
Lietuviams čia atstovavo solis
tas V. Bakūnas.

Žmonių teatsilankė. deja, la
bai nedaug. Pasitaikė labai 
karšta diena, taip pat buvo pa
linktas nepatogus laikas (5 vai. 
po pietų). Šituo savo neatvyki
mą daugelis teisina. Mes sup
rantame. kad tokią dieną kur 
nors paežerėj daug maloniau. 
Bet negalime šia proga neprisi
minti ir kito amžiaus žmonių 
gyvenime besikartojančio dės
nio: sotus alkano neužjaučia. 
Tokia jau žmogaus prigimtis.

Be to. šitoks bendras minėji
mas išėjo šaltas, oficialus. Klau
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sytojai čia turėjo išklausyti ir 
jiems nesuprantamų kalbų. Be 
abejo, daugiau širdies būtų gry
nai tautiniame minėjime (lat
viai. kiek girdėti, susirengė ir 
atskirą minėjimą). Bet rengė
jai čia turėjo kiek platesnių tik
slų: šiam reikalui buvo priimta 
tam tikra bendra rezoliucija, 
smerkianti bolševikų vykdomą 
tautžudystę. prašanti užkirsti 
kelią genocidui ir t.t. (ją ang
liškai perskaitė A. Balašaitie- 
nė). , St. Papartis

Antrosios išaurės Amerikos 
lietuviu sporto žaidynės įvyks 
liepos 4—6 d. Clevelande. Jas 
organizuoja mūsų sportininkų 
Žaibo klubas, talkinamas Vyr. 
Sporto Komiteto ir atskirų as
menų. Rengėjai daro viską, kad 
šios žaidynės ko geriausiai pa
vyktų. Bet joms abejinga negali 
likti ir mūsų organizuotoji bei 
neorganizuotoji visuomenė. Lie
tuviai sportininkai atlieka dide
lę reikšmę turintį tautinį dar
bą. tad jie iš savo visuomenės 
laukia visokeriopos paramos 
bei dėmesio. Kadangi į sporti
ninkų eiles stoja ir čia gimęs 
lietuvių jaunimas, todėl būtų 
gražu, kad šias žaidynes parem
tų senieji lietuviai sportininkai 
ir tais pinigais, kurie dabar, 
kiek girdėti, yra kažkur ‘'įšalę.”

Ateities klubas birželio 8 d. 
mokslo metų pabaigtuvių pro
ga lietuvių salėje surengė vaka
rienę lituanistinės mokyklos 
mokytojams pagerbti. Be ren
gėjų ir mokytojų, taip pat daly
vavo ir kultūrinių organizacijų 
atstovai. Ilgesnę kalbą Ateities 
klubo vardu pasakė H. Idzelevi- 
ėius. Aktualių minčių taip pat 
iškėlė ir kiti kalbėtojai — Ed. 
Karnėnas. dr. Ad. Damušis, A. 
Garkauskas. A. Augustinavičie- 
nė. Ig. Malinauskas. Taip pat 
nuskambėjo ir lietuviška daina. 
Šeimininkavo P. Balčiūnienė. 
A. Barzdukienė. P. Staniškienė 
ir kt. ponios.

Aukštesniąsias mokyklas šie
met baigė gražus būrys moks
leivių ateitininkų: N. Ambra- 
zaitė. R. Apanavičius. A. Barz-
dūkas. A. Barzdukaitė. L. Ieš- 
mantaitė. R. Gargasaitė, V. 
Kasperavičiūtė. G. Motiejūnas.
E. šikšniūtė. J. Vyšniauskas. 
Malonu pažymėti, kad kai kurie 
iš jų jau aktyviai reiškiasi ir 
viešajame lietuvių gyvenime — 
yra organizatoriai. spaudos 
bendradarbiai. sportininkai, 
vaidintojai, dainininkai ir t.t.

Moksleiviai ateitininkai birže
lio 9 d- turėjo savo pobūvį Bar- 
zdukų bute. Ateities klubo val
dyba čia juos pavaišino saldai
niais bei ledais. Taip pat buvo 
pagerbti šiemet aukštesniąsias 
mokyklas baigusieji ir palinkė
ta jiems ir toliau nesiskirti su 
mokyklos suolu. Iš vyresniųjų 
atsilankė P. Balčiūnas, dr. Ad. 
Damušis. P. Gruodis. V. Palu
binskas ir kt. Pašeimininkavo 
P. Balčiūnienė. A. Barzdukienė 
bei P. Staniškienė.

Gražiai pasielgė lietuvis dak
taras M. Vaitėnas: kai lituanis
tinės mokvklos iškilmės birželio* •
8 d. ėjo jau į pabaigą, sunkus 
ligos priepuolis ištiko mokvklos 
vedėją A. Tamulionį, ir jis bu
vo priversta ieškoti gydytojo 
pagalbos. Kreipėsi į dr. M. Vai- 
tėną. Nors rado jį jau atsigulu
sį nakties poilsio, bet daktaras 
nelauktą paicentą maloniai pri
ėmė, apžiūrėjo, suleido injek
cijas ir dar nepaeinantį nuvežė 
savo mašina namo, už visa tai 
nieko nepaimdamas: esą ir mo
kyklos vedėjas už savo darbą 
dabar nieko negaunąs.

Balfo 55 skirius savo pikni
ką iš liepos dėl susidėjusių ap
linkybių nukelia į liepos 27 d. 
Piknikas įvyks naujosios para
pijos sode (18022 Neff Rd.) 
Pradžia 3 vai. p.p.. šokiai 4 vai. 
Gros R. Gylio kapela. Gausus 
bufetas. įėjimas 50 centų. Pel-
nas skiriamas Diepholzo gimna
zijai remti. Pasilikime šią die
ną laisvą!

A. V.

Worcester9 Mass.
Gražiai veikia Nukr. Jėzaus 
Seselių. Rėmė jų Skyrius

Tai pats jauniausias Nukry
žiuotojo Jėzaus seselių rėmėjų 
skyrius. įsisteigęs dar visiškai 
neseniai, bet jo atstovės jau 
dalyvavo Rėmėjų Seimelyje 
Brocktone. balandžio 27 d. Sky
riaus pirm. Milerienė pasisakė, 
kad jos atvykusios į Seimelį su
sipažinimo tikslu. Kai būsianti 
užmegsta gera pažintis, tuomet 
būsią lengviau ir aukomis pa
remti seselių darbą. O jos esan
čios pasiryžusios paremti stip
riai... Taigi, vykdant šį savo pa
siryžimą. Worcesterio rėmėjų 
skyrius, birželio 9-tą d., šv. Tre
jybės šventėje, specialiu auto
busu. atvyko į seselių motiniš
kus namus Brocktone. pažiūrė
ti kaip gi tos seselės gyvena. 
Atvyko apie 40 asmenų. Diena 
pasitaikė graži, tad viešnios ga
lėjo gerai apžiūrėti ne tik patį 
vienuolyną ir jo koplyčią bei se
nelių namus, bet visą vienuoly
no ūkį ir pasidžiaugti ramia 
kaimo aplinka. Pasišnekučiavu
sios, pakalbinusios senelius, se
selių pavaišintos, pavakary, po 
palaiminimo linksmos ir ener
gingos išvyko atgal į namus. Jos 
pasižadėjo atvykti į seselių tra
dicinį pikniką, kurs įvyks, kaip 
visuomet, per “Labor Day” rug
sėjo 1-mą d., su savo parengi
mais ir stalais. Sakėsi tuoj pra
dėsiančios ruoštis, kad “subyti- 
nus” kitus rėmėjų skyrius. Bet 
teko nugirsti, kad ir kiti sky
riai, o ypač S. Bostonas, nelin
kę pasiduoti, tad atrodo, kad 
seselių piknikas turėtų gerai 
pasisekti. Jaunutėliui Worceste- 
rio skyriui linkėtina ir toliau 
gražiai augti ir bujoti. A. M.

STUDENTU ATEITININKU 
DĖMĖSIU

Vasaros atostogoms prasidė
jus, susidomėjimas stovyklomis 
gausėja. šiais metais studen
tams ateitininkams numatoma 
stovykla rugsėjo pirmą savaitę 
(visą savaitę) Chicagos apylin
kėse. Stovyklos - suvažiavimo 
metu planuojama įdomi progra
ma: paskaitos, at-ko teismas, 
literatūros bei meno vakarai, 
jumoro laikraštėlis bei sporto 
varžybos. Tiksli data, vieta ir 
programa bus paskelbta spau
doje ir išsiuntinėta draugovėms. 
Draugovės malonėkite iš anks
to pramatyti atstovus į stovyk
lą - suvažiavimą drauge išdis
kutuodami į suvažiavimą įneš- 
tinus klausimus.

Taip pat kviečiami stovvklon 
at-kų draugai-bičiuliai studen
tai. norintieji akademiškai pra
leisti vieną savaitę atostogų.

Registracijos ir įvairiais s'o- 
vyklos reikalais prašome kreip
tis j C. Valdybos pirmininką J. 
A. Gylį. 1836 S. 49th Court. 
Cicero 50. Ulinois.

O. Stankaiti te
Sekretorė

% TĖVŲ MARIJONŲ PIKNIKAS

LIETUVIŲ DIENA
PENKTADIENĮ, LIEPOS-JULY 4, 1952

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE

11:00 V AL. IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS.
PAMOKSIĄ SAKYS J. E. VYSK. V. BK1ZGYS.

GIEDOS WORČ ESTERIO ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS. 
3:00 V AL. ŠOKIAI GROJANT TOM MADERA ORKESTRUL

PHILADELPHIA, PA.
t

Paminėjo Birželio įvykius
Philadelphijos Lietuvių Bend

ruomenės apylinkė ir tremti
niai bendromis jėgomis paminė
jo skaudžius birželio dienų įvy
kius. Visose lietuviškose para
pijose ta intencija pasimelsta.
L. Kaulinio choras gražiai gie
dojo šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj. Čia buvo ir šventa 
valandėlė už Lietuvą. Vakare 
šv. Kazimiero salėj įvyko vie
šas minėjimas. Kalbėjo prof. V. 
Krėvė, meninę dalį atliko L. 
Kaulinio choras. Invokaciją su
kalbėjo kun. V. Čegys. Nema
žas skaičius lietuvių atjautė tą

PITTSBURGH, PA-
Lietuvių Diena

Liepos nąėn. 4-toji jau visai 
arti, tai visų Pittsbburgho ir 
plačiosios apylinkės lietuvių 
laukiamoji diena, kurioje visi 
keliai veda į šv. Prancškaus Se
serų metinę šventę. Jokia kita 
lietuviška manifestacija tiek 
daug žmonių nesutraukia, kiek 
Pranciškiečių Seselių rengia
moji Lietuvių Diena.

Čia suvažiuoja tūkstančiai 
lietuvių, atvykdami iš tolimiau
sių Pennsylvanijos kolonijų. 
Vienintelė proga, kur gali susi
tikti seni pažįstami, draugai, 
giminės, kartu paremdami kil
nų religinį - kultūrinį darbą. 
Lietuviai mėgsta pramogas, ku
riose galėtų linksmai laiką pra
leisti. Štai viena iš tokių yra 
kaip tik ant gražaus Mount Pro- 
vidence kalnelio.

Šv. mišios tą dieną. 6 vai. 15 
min. ryto, bus atlaikytos už vi
sus šventės dalyvius. Pietūs 12 
vai. Akademijos kafiterijoje. 
Vakare 5 vai. įvairi ir įdomi 
programa su dovanomis laimė
tojams. Vadovauja adv. E. 
Schultz.

Bus taipgi gera muzika ir pa
silinksminimas. Be to, visi galės

DU BOIS,
Mokslo metų užbaigimo 

iškilmės
šv. Juozapo lietuvių aukšlcs- 

niosios mokyklos mokslo metų 
užbaigimas įvyko birželio 15 d 
Pradėta šv. mišiomis, kurias 
laikė klebonas kun. M. Urbonas, 
pasakydamas tai progai pritai
kintą pamokslą. Pamaldų metu 
gražiai ir galingai giedojo cho
ras. Pirmą kartą teko matyti 
bažnyčioje nuo altoriaus įtei
kiant abiturientams brandos 
pažymė imus. Buvo tikrai įspū
dinga, kai studen'ai. mergaitės 
baltomis, berniukai juodomis 
togomis, artėjo prie Dievo al
toriaus pasiimti iš savo direk
toriaus ir kapeliono rankų mok
slo atestatą.

šv. Juozapo gimnazijoje mo
kytojauja seselės praneiškietės. 
Tai pirmoji aukštesnioji mo
kykla prie lietuviškos parapi os 
Amerikoje, atidaryta 1931 m. 
Tą gimnaziją pastatė ir alida- 
r ė savo lėšomis nenuilstantis 
veikėjas kun. M. Urlionas. Jis 
yra .jos direktorius ir kapelio

THOMPSON CONN.

skaudų įvykį. Visi pasiiyžo ko
voti už Lietuvos ir lietuvių lais
vę.

Pakrikštyta
Jauna lietuvių šeima Vincas 

ir Genovaitė Mačiūnai susilau
kė sūnaus, sausio 30 d. Kūdi
kis pakrikštytas Vytauto Vinco 
vardais birželio 15 d. šv. Kazi
miero parap. bažnyčioj. Krikšto 
tėvais buvo prof. A. Vasiliaus
kas ir Bronė Petrauskienė. Tą 
pačią dieną pakrikštyta ir Jono 
Gaižausko dukrelė Ona. kuri 
gimė balandžio 15 d. Jos krikš
tatėviai buvo J. Banonis ir 
Liudvika De Scalpo.

pamatyti automobilį, kuris bus 
leidžiamas laimėjimui š. m. 
rugsėjo mėn.

Seselės Pranciškientės. ren
gėjai ir kapelionas kun. J.Skrip- 
kus nuoširdžiai kviečia visus lie
tuvius dalyvauti Lietuvių Die
noje. kuri įvyks liepos 4 d., 
penktadienį.

Tragiškieji birželio įvykiai 
buvo paminėti birželio 15 d. de
monstracine eisena prieš žiau
rųjį komunizmą. Pittsburgho 
lietuviai labai gražiai pasirodė 
gedulo pamaldose ir viešoj ma
nifestacijoj gatvėse, tik gaila, 
kad permažai dalyvavo pačia
me minėjime. Labai gražią pas
kaitą skaitė Jonas Rimašaus- 
kas. komunistų kalėjimo kan
kinys.

Šv. Y'inccnto parapijos baza- 
ras prasideda birželio 23 d. mo
kyklos sode. Baigsis birželio 28 
d. Smagu bus lietuviams vaka
rus praleisti šauniame susiėji
me.

Kun. V. Sadauskas, Donoros. 
Pa., liet, parapijos klebonas, jau 
ilgesnį laiką serga, gydydama
sis šv. Juozapo ligoninėje. Pitts
burghe. J. S.

PA.
nas, išsirūpinęs pilną JAV Švie
timo Departamento pripažini
mą viešąja mokykla, pastatyda
mas ją šalia valdiškų aukštes
niųjų mokyklų sų visomis tei
sėmis. Mokyklų inspektorius 
lankydamasis pareiškė, kad šv. 
Juozapn) gimnazija (High 
School) yra pavyzdingiausia 
Du Bois mieste.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROCR tMOS

J. P GINKITS. Direktorių*

šeštadieniais 2 vai. popiet. — WWRL 1600 ke—5000 w.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro bangoms transliuojami Įvairūs visuomenės pranešimai 
naujienos. muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai.

’.oktai. ir t.t Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai*

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

J. P. GINKI S AD. JEZAVITAS J. VALAKAS
l H rėk lomia Metiko* Dir. PraaetiMM Dte;

I

i

Kun. P. Statkus staiga susir
go ir gydo’ Nazareto ligoninėj. 
Jo sveikata žymiai pagerėjo. Jis 
ką tik buvo baigęs mokytojauti 
aukštojoj mokykloj ir turėjo a- 
tostogas. Linkime sveikatos.

Mokyklų išvykos
Lietuvių mokyklos — šv. Jur

gio ir šv. Kazimiero — turėjo 
savo mokslo metų užbaigimą 
gražia išvyka birželio 12 dieną. 
Visi mokiniai ir jų tėvai pralei
do dieną gražiame sode. Tai y- 
ra kasmetinė tų mokyklų išvy
ki.

Laukia pikniko
Šv. Kazimiero parapijos pik

niko visi laukia. Mat tai bus 
pirmas geras piknikas šiais me
tais. Atvyksta svečių net iš to
limos apylinkės. Piknike gros 
geras Sutkaus orkestras, bus 
įvairi programa, daug vietos 
vaikams, bus laimėtas automo
bilis ir pilna visokių kitų gėry
bių. Piknikas vyksta birželio 
29 d. Raven Hill Academy, 
3480 W. Schoolhou.se Lane, Phi
ladelphia. Prasidės šv. mišio- 
mis 12 valandą.

Vyčių ekskursija
Birželio 22 dieną vyčiai vyk

sta į Atlantic City, kur praleis 
porą dienų svečiuos pas savo 
buvusią sekretorę p. E. Šauly
tę, turinčią vasarviete tame 
mieste.

Omaha. Nebr.
* Kun. Juozas Jusevičhis, 

Omahos, Nebr., Šv. Antano 
lietuvių parapijos klebonas, 
birželio 22 d. minės savo kuni
gystės 25 metų sukaktį. Jubi
liatas. be savo tiesioginio pa
šaukimo darbo, daug darbavo
si spaudoje. Jis yra parašęs 
tris knygutes: “Šv. Mišių au
ka”, “Dievo ir artimo meilė”, 
ir “Ligonių paguoda”. Be to, 
jis yra vienas didžiausių mūsų 
spaudos rėmėjų.

Tiek daug metų išgyvavusi 
mokykla šiais metais pergyve
na krizę, dėl kurios direktorius 
kun. M. Urbonas yra dideliai 
susirūpinęs. Seselės Pranciškie- 
tės pranešė, kad neturinčios už
tektinai mokytojų sekantiems 
mokslo metams. Ta problema 
vargina jau nebejauną, bet dar 
pilną energijos, kleboną, kuris 
visa širdimi atsidavęs šiai ka
talikiškai mokslo įstaigai. B. M.

Schoolhou.se
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Milijonams žmonių besikankinant nuo karščio. Jake — šiaurės bal
tasis lokys Pittsburgho zoologijos sode gaivinasi šalto vandens čiurkšle, 
kurią paleido prižiūrėtojas, šalia jo bičiulis nekantriai laukia savo ei
lės.

ta partija, kurioje Gligoric turi per
svaros.

Vokietijos komanda i Helsinky bus 
tokia: Teschner. Lottar Schmid,
1 tciffer, Dr. Išange, Heinicke, Rell- 
stab.

I^oguljubov įveikė Wuertenbergo 
meisterį Schuster H

Bostone ir apylinkėse

S P 0 R TAS
SPORTAS PASAULYJE ŠACHMATAI

15
ge-

P. J. BAGDANAVKIUS, M. D:

PASKI TINĘS 8 DIENOS

iki birželio 28 <1.

9 LENKTYNES KASDIEN

Vieta tribūnoje 1 dol. į- 
skaitant ir taksus. Tiesio
ginis autobusais susisieki

mas iš visų vietovių i

(WWW^A^VW.WVSVVWeVS»

Lithuanian
Fu rui tu re Co.

Ofiso teL 
Namų teh

Kasdien 2—4 ir 6—9 p*. 
Šeštadieniais 10—12 ryto ir

JOSEPH BARASEV1C11S
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dienų ir naktj 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

M O VERS —
SO 84618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Moverr

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

564 EAST BROADIVAY
South Beslon. Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. ZaletskM 
lira b oriai ir Bafeamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-6815

BOnth Bastos 8-268A

SUFFŪLK
Iš futbolo pasaulio: Eirz-tio 

d. Yankee stadione susitiko dvi 
riausios anglų futbolo komandos: 
meisteris Manchester l'nited su Tot- 
tenham Hotspurs. Nors buvo tikė
tasi nepaprastai aukšto lygio rungty
nių. dienos kaištis ĮKtveikč žaidėjus, 
y|>ač išvargusius ?.Ianchc-erio futbo
lininkus ir jie rungtynes pralaimėjo 
7:1. Kelias dienas prieš ši susitikima, 
abi komandos susitiko Toronte-Ka- 
nadoje; ir čia Tottenham Hotspurs 
laimėjo 5:0. Manchester United prieš 
savaite sužaidė antras rungtynes 
prieš Atlas Club Meksikoje rezulta
tu 4:3.

Iš teniso Įiasaulio: Varžybos dėl
Davis taurės tęsiamos toliau. Pirmąjį 
dideli netikėtumą turėjo Belgijos te
nisininkai nugalėdami Švedijos rink
tine. kur buvo praeitų metų Europos 
zonos nugalėtoju ir- buvo šiais mo
tais skaitoma favoritu. Prancūzai 
Paryžiuje nugalėjo Argentinos rink
tine. gi Italijos tenisininkai savo že
mėje nugalėjo anglų teniso rinktine. 
Briuselyje įvykusiame teniso turny
re dvejeto varžybose pirmą vieta už- 
ė:rC- B. Patty ir T. Trabert nugalėję 
australus McGregor ir Bose per 3 
setus. Art Larscn laimėjo Amerikos 
hard court pirmenybes finale nuga
lėjęs savo kolega H. Flam per 3 se
tus. Richardson laimėjo Kent teni
so turnyrą Anglijoje, finale įveikda
mas australą Don Candy per 3 setus. 
Vakarinės Anglijos moterų pirmeny
bes laimėjo amerikietė Todd. Jau 
nuo 1931 m. Amerikos tenisininkes 
kiekvienais metais įrodo savo prana
šumą prieš angles. Ir šiais metais 
amerikietes laimėjo \Vightman Cup. 
nugalėdamos angles 7:0.

AAU (Amerikos mėgėju sąjungos* 
Ohio srities lengvosios atletikos pir
menybėse žinomą lietuvaitė- Elvyrą 
šikšniūtė laimėjo meisterio vardą 50 
vardų bėgime. Jos .laikas 6.7 sek. Ste
fą Juodvalkytė laimėjo rutulio stū
mimą. Jos pasekmė- 10.12 m. Abi 
meisterės dalyvaus lengvosios atleti
kos pirmenybes!' visai Amerikai. 
Tenka tikėtis, kad abi sportininkės ir 
VVaterbury. Conn. pasieks gražių lai
mėjimų. I*. V.

Veda K. Merkis

JAV dalyvaus ilelsmky. M Phil- 
lips. USCF p-kas. oficialiai pranešė, 
kad JAV siunčia savo šachmatų ko
manda į Helsinki', olimpiada. Ko
mandos sąstatas dar nenustatytas.

Amerika yra laimėjusi Prahos. 
Folkestono. Varšuvos ir Stockholmo 
<1937> pasaulio pirmenybes. Buenos 
Aires pirmenybėse nedalyvavo.

Kanada nesiunčia i Helsinky savo 
komandos, gn-iėiausta. d< l lėšų sto
kos. tik nuatre pasiųsti savo repre
zentantą i Tarpzonines rungtynes 
Švedijoje.

Vaitonis į Švediją. Kanados šach
matu Federacija pranešė Kanados 
meisteriui Povilui Vaitoniui. kad jis 
siunčiamas į Tarpzonines rungtynes 
Stockholme, apmokant kelione laivu. 
Bet tokia kelionė per ilgai trūktų. 
Vaitonio firma, kurioje jis dirba, su
tinka atleisti, jei skristų lėktuvu.

Tarpzoninčse pasaulio Įiirnienybės#- 
Švedijoje dalyvaus virš 20 atrinktų 
meisterių iš Vakarų ir Rytu Europos. 
Sovietų S-gos, Pietų Amerikos. JAV, 
Kanados. Australios ir Egipto.

Žymiausi iš jų yra Gligoric <Jgs>. 
Unsicker <Vok>. Geller. Fiohr (Sov. 
S-ga>, Szabo (Vgr) Elishases <Arg) 
ir kt.

New Vorko lietuviai užbaigė- Met- 
roĮiolita.n Chess B Leagae pirmeny
bes laimėje 4 rungtynes. 1 lygiom ir 
3 pralaimėjo. Sėkmingiausi taškų 
rinkėjai buvo Šukys, surinkęs 51 ■_> — 
i., ir E. Staknys 51.. lt...

Tautvai-a trečias. Traiis-Mississip- 
pi pirmenybėse dalyvavo rekordinis 
dalyviu skaičius, būtent S0. Laimėjo 
Curt Braset. Minn. 2. Rohert Stein- 
mayer, S. Louis. 3. Povilas Ta.utvai- 
ša. Chicago. Paul Poschel, buv. Illi- 
nois meisteris, liko 6 vietoj.

S. Reshevsky <JAV> Gligoric 
(Jgs> matčo padėtis 4—2 ir 1 atidė

&
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Stephen Bredes Jr.į 

ADVOKATAS

37 Sheridan'Avė, 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083
■H

IŠNUOMOJAMI du atskiri 
kambariai pavieniam ar dviem 
asmenim. Galima vartoti vir
tuvę, šaldytuvą ir kitus pato
gumus. Kreiptis į “Darbinin
ko” administraciją, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

B-

B.

VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D
AKIU. AL SU, NOSIES IR GERKLES LIGOS

Ofisai: M East 6Mb Street, New Verk City, penktas aukštas. Važiuoti 
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. MU 8-8677 

Valandos susitarus antrad., ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shore Lane, Buy Shore, L. L, TeL Bay Shore 8718. Važiuoti Long Island 

Railroad iki Bay Shore arba automobiliu Southern Statė Parkway. Valandos 
susitarus pirmad., trečiad. ir penktad. visų dieną, o šeštad. tik iš ryto.

Ofiso tel. LE.vington 2635 Namų tel. LOngwood 1721

S. Ankudas (Ankudavičius) M. D,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

010 W. Lombard Street, Baltimore 23, Maryland

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

Trečiadieniais pagal susitarimų

JOHN DERUIIA, M. D.

WAITKUS
FUNERAL HOME|

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotoja* 
NOTARY PUBLIC

*
326-328 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
1

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

Real Estate t Insurance
409 W. EKOADVVAY

So. Boston, Mass.

Bes. 37 Oriole Street
VVest Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7O4O2M

Patarnavimas dieną Ir naktj.
Nauja moderniška koplyčia šer-1 
meninis dykai. Aptarnauja Cam-i 
bridge ir Bostono kolonijas že- j 
miausiomis kainomis. Kainos tos: 

pačios ir j kitus miestus. f
Beikale šaukite: TeL TE 6-6434 Į

Gauta iš Europos vokiečių ta
rnybos naujų radijo aparatų. Vi
sos bangos ir F.M. Kreiptis j St.
GKABIJAIStA. 5 Thonun 
Park, So. Boston. Mass.

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,

ncrvi.škii 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl 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 $8.90, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam j namus.
ALKKANDEKS CO.

411 Wesl Rroadvvay, 
South Boston 27, Mass.

D
ATSIMINIMAI
RADIO VALANDOS 

SEštadjen'AIS 
M 530V

,-trottš

SIIA LIN S
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
81-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 

F. W. SHAL1NS IR 
J. B. SH ALINS 
TeL Virgiui* 7-44»

C

«

PARDUODAMAS NAMAS 50x100
Pilnai įrengtas ir tinkamas įvairiems parengimams. 
Lygiai taip pat privataus pobūdžio -subuvimams ir 
1.1. Namas trijų aukštų.

193-95-97 GKAND ST., BROOKLYN, N. Y

Win. Kinclieloc. Tel. EVergreen 4-2142

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

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

PARDUODAMI NAMAI
PIGUS, GERI, GEROJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su galiū
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori Įsigyti namų ir bizni, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

3225 Fulton Sf. Brooklyn, N. Y.
Tel. AP. 7-2786

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

Tek 189

Parduodame

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

Patenkino Brocktoniečius
per 50 mėty, teikdama anglius ir aliejų.

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

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas) Lietuvos Vyčių Radijo Programa

transliuoja iš stiprios radijo stoties
♦♦

♦+
♦+

♦♦
♦+

++
<<

WLOA
Palaikykite ir paremkite tuos 

biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.**

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENA SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2.00 vai.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LITHUANIA W LO A 

BRADDOCK, PA.

Telefonas: EVergreen 4-8934 .

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNIJS EDWARD MISIŪNAS

4 SAVININKAI 
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Impertuoti konjakai - Ltkandžiai - Televiziją - Muziką - Sportas

EVergreen 8-9770
William J. Drake 

<DRAGŪNAS) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

88-63 HAREMAM PU 
JAMA1CA, N. T.

TeL JAmaiea 9-7722

. 155OK-I07.5M

JACKJSTUKAS
DIREKTORIUS

1264 WHITE ST. 
uįllside.n.J
1 TFL *

VVAVERLY
6 3325

502 GKAN'D ST, kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y,

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tek EV 4-9672 Namų tel. EV. 4-1912

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

sale išnuomojama šokiams,
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 l'nion Avenue Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui Woodhaven, Riehmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi jšnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraustos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

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

BROCKTON SEKVICE
OTL BURNER and IIEAT1NG SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel 2608
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Maironio mokyklos 
mokslo metų užbaigimo ir pir
mosios abiturientų laidos iškil
mės bus šį sek . • Ii >
22 d.. 7 \ ai. vakare Apreiškimo 
par. salėje. Mokinių tėvai ir

. s bičiulio. kv m čiami at
silankyti.

Ncw Yorko s|»autla 
paminėjo Didžiojo Neu Yorko 
lietuvių, latvių ir estų suruoš
tai; Baisiojo Birželio minėjimą 
Town Hali.

Vaclovas Sidzikauskas 
"Free Europe" Lietuvių Pat. 
G įpės pirmininkas, šį penkta
dienį Jungtinių Tautų Komitete 

ys apie >Lše\ ikų estus 
priverčiame* darbus Lietuvoje, 
šio komiteto posėdžiai yra už
tari, ■ . Ižiami ne sp »ud< >* 
atstovai.

Alg. - Baziliiis Kučinskas.
Prancūzijoj- ;.*_.■ vensę S metus 
ir Paryžiu je studijavęs archi
tektu, u. š' pirmadieni atvyko j 
Nevv Yorką ir čia ketina apsis
toti.

Prof. Ail Galdikas 
šią savaitę su šeima atvykęs iš 
Prancūzijos. laikinai apsistojo 
Didžiajame Nevv Yorke. Jo ad
resas: 69-20 7Sth S .. įvliddig. 
Viliūge. L. I.

Organizacijų atstovai 
ir visuomenės veikėjai kviečia
nti atvykti j r asitarimą. kuris 
šaukiamas birželio 25 d. 7.30 v. 
Balfo centrinėse įtalpose Bal- 
fo vajui Nevv Yorke aptarti. 
Pasitarimą šaukia Jomis Brun- 
dza. Nevv Yorko Balfo apskri
ties pirmininkas.

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
rudenį norima suorganizuoti 
aukų rinkimą Vokietijoje pasi
likusioms mūsų tautiečiams. 
Todėl, dar prieš išsiskirstant 
vasaros atostogoms, norima su
daryti vajaus komitetą, kuris 
vadovautų visam Nevv Yorko 
Balfo vajui.

Da imi švente 
dalyvaujant 11 chorų. įvyksta 
š se' madenį. birželio 22 d.. 
Ki sčiaus parke. Šventės inicia
torius yra V. J. Atsimainymo 
par vargonininkas Antanas 
Visminas. Visuomenė kviečia
ma atsilankyti. Tai bus pirma 
• >ki< s rūšies šventė Maspethe.

Birželio IX d. Brooklyne staiga mirė*
A. v A.

JUOZAS G. fGADDY) NOKEI T.
palikdama* dideliame nuliūdime mylima žmona Adele Bernadeta 
I reitas;. motina Steik, Mar*i:>ka*-N<>rl>ut ir *ūno* K .lo-rta ir Ronal
dą. Pašarvota* I.eo Kearn* koplyčioje. 10.3-33 1.,-ffert* Bivd.. arti I.i- 
berty Am-.. Richinond Uiti. N. Y. Is koplyčio* bu* i*l>dima* šeštadie
nio ryta 9.15 i Our Ijtdy of Perpetual llelp R. R. bažnyčia, kur .>.15 
vai. bu* atlaikomo* iškilmingo* gedulingos šv. miSio*.

TARPTAUTINE LAISVŲJŲ 
Ž r R N AUSTU FEDER AC1J A 
birželio 19 d., ketvirtadienį. 
7.30 vai. vak.. Freedomhouse, 
20 \V. 40 St.. Nevv Yorke suruo
šė akademiją paminėti gedu
lingus birželio įvykius.

Kalbėjo kongreso narys Vikt. 
Anfuso. genocido sąvokos kū
rėjas prof. Lemkinas, prof. K. 
Pakštas ir visa eilė kitų žymių 
kalbėtojų.

KVIETIMAS
Pirmoji Amerikos Lietuvių 

Bendruomenės apylinkė Nevv 
Yorke bus suorganizuota atei
nantį sekmadienį Brooklyne, 
12-tą vai.. Apreiškimo parapijos 
salėj, North 55:h ir Havemeyer 
Sts. Susirinkimą pradės orga
nizacinio komiteto pirm. J. 
Šlepetys. Programoje dalyvaus 
Apreiškimo Parapijos choras. 
Įsirašantieji i bendruomenę šia
me susirinkime išsirinks savo 
laikiną ą valdybą, kuri vado
vaus visai \Viliamsburgo apy
linkei.

Kadangi viso pasaulio lietu
viai jungiasi į šią organizaciją, 
svarbu kad ir nevvyorkiečiai, 
kiekvienas savo apylinkėj įsira
šytų į Iiendruomenę. kuri ypa
tingai rūpinsis lietuvybės palai
kymu ir Lietuvos laisvinimu. 
Plačiau apie bendruomenės 
tikslus ir veiklą bus paaiškinta 
šį sekmadienį. Kiekvienas lietu
vis yra raginamas atsilankyti į 
šį susirinkimą ir tuomi parodyti 
priorimą organizacijai, kuri 
neužilgo užims svarbią vietą pa
saulio lietuvių gyvenime.rvūna* hu* palaidota* Kalvarijos. kapinė*,-.
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Organiz. Komitetas

Trijų dienų pamaldos 
prie Jėzaus Širdies buvo birže
lio 18, 19, 20 d.d. Pamaldas lai
kė ir pamokslus sakė T. Pr. 
Aukštikalnis. S. J.

Birželio įvykių minėjimas 
įvyko parap. salėje birželio 14 
d. 8 vai. vak. Atidaromąjį žodį 
pasakė tremt. pirm. St. Lūšys 
ir pakvietė pirmininkauti dr. J. 
Leimoną, kuris visą pirmąjį 

bolševikmetį buvo kalinamas 
bolševikų kalėjime.

Gražių minčių bei atsiminimų 
pateikė prof. I. Končius, buvęs 
pirmą bolševikmetį bolševikų 
kalėjime ir karo pradžioje iš
vengęs mirties žinomųjų Červe
nės žudynių metu.

Po to buvo pakviestas kalbėti 
atvykęs į Bostoną Lietuvos že
mėlapio reikalais prof. K. Pakš
tas. Uginingoj ir turiningoj kal
boj profesorius palietė šių laikų 
politines nuotaikas bei aktuali
jas.

Susirinkimo dalyviai vienbal
siai priėmė atitinkamo turinio 
rezoliuciją. Pats susirinkimas 
praėjo tikrai susikaupimo ir 
ryžtingumo nuotaikoje.

Birželio 15 d. pamaldas, skir
tas už Lietuvą ir Lietuvos kan
kinius laikė Tėv. J. Venckus, S. 
J., ir pasakė dienai pritaikytą 
pamokslą.

Ateitininkų sendraugių
Nevv Yorko kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, birže
lio 20 d.. 7,30 vai. vak., Ange
lų Karalienės parapijos salėje 
(Ateitininkų Ramovėje) 213 
So. 4th St. ir Roebling St. 
kampas, Brooklyne.

Programoje prel. J. Balkū- 
no indomus pranešimas, At-kų 
Federacijos vyriausių organų 
rinkimas ir kiti organizaciniai 
reikalai.

DALYVAUJANT

12 C HORU

v

19 5 2 m. AnsamMrv, vad. Aig.

RENGIA

Gauta naujų knygų
Lietuviškos spaudos kioske, 

kuris veikia kievieną sekmadie
nį salėje ix> bažnyčia po 10 vai. 
pamaldų, gauta daug naujų ir 
įvairių knygų. Nueikime pasi
žiūrėti ir pasirinkti. Ten pri
imami ir laikraščių užsakymai.

Veikia teisininkai
v

-Lietuvių teisininkų draugija 
visą laiką aktyviai reiškiasi. 
Pastaruoju metu draugija yra 
išsiuntinėjus! Amerikos J. V. 
politikams raštą naujojo imig
racijos įstatymo reikalu ir gavo 
daug palankių atsakymų. Šiuo 
metu teis, dr-jos pirmininku y- 
ra Pr. Lembertas.
Skandinavijos tautų paroda 

Jordan Marsh kompanija Bos
tone rengia birželio 23-29 d.d. 
įvairią programą, pavadintą 
“Salute to Scandinavia”. Tą 
visą savaitę bus įvairios paro
dos, paskaitos, filmai apie pen
kias skandinavų tautas — šve
dus, norvegus, danus, suomius 
ir Islandijos gyventojus.

Arkiv. J. Skvirecko
Bostone yra susiorganizavęs 

būrelis žmonių, kurių tikslas 
skleisti lietuvių tarpe Marijos 
reikalavimus, pasakytus 1917 
m. Fatimoj.

Neseniai Msgr. Kl. Razminas 
iš Austrijos atsiuntė minėtam 
būreliui laišką, kuriame sako, 
kad J. E. arkiv. J. Skvireckas 
labai apsidžiaugė tokio būrelio 
susiorganizavimu. jo gražiais 
sumanymaisir dideliais užsimoji
mais bei taip gausiais darbais. 
Be to, Ekscelencija pradžiugo 
gavęs neseniai išleistą knygą a- 
pie Fatimą — Marija Kalba Pa
sauliui — ir kitus apie Fatimą 
spausdinius. Tą knygą Arkivys
kupas labiausiai myli ir pats y- 
ra išvertęs. Ją išleidžiant pada
rytas tikrai didelis ir gražus 
darbas. Arkivyskupas mieliau
siai teikia savo ganvtojinį palai
minimą visiems, kurie priside
da ar bent rodo savo prielanku
mą minėriems būrelio tikslams 
siekti. J. S.

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA
VVESX—1230 kilocycles—Marblehead-Salem. Mass.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio Įvyksta Lietuviu 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai. kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis i visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar paskelbti, tai siųskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA
NUI F. KNEI2IUI, arba skyriuose šiais adresais:

LITUI ANIAN RADIO HM R
50 Cottage Street, —:— Norwood. Mass.
Skyrius: UTHl'AN'IAN FI RNITL RE CO.

A. ir O. IVAŠKAI
326 W. Broadvvay —:— So. Boston 27, Mas*.

Telefonai: NOrvvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Pranės Lapienės 
vasarvietėje. Stony Brook Lod
ge. birželio 28 d. Balfo 120 sky
rius ruošia išvažiavimą. Orga
nizatoriai kviečia atsilankyti vi
sus Long Island lietuvius. Žada 
būti įdomi programa.

LINDEN, N. J.
Pirmas šių metų lietuvių ra

dio Piknikas įvyks liepos-july 
13 d., sekmadienį Lietuvių
Laisvės Parke, Linden, N. J. 
Antrasis gi piknikas tos pačios 
radio valandos, įvyks rugsėjo 
7 d.

Operetės choras, vadovaujamas M. Liuberskio, birželio 15 d. Town Hali 
salėje, minint liūdnuosius birželio Įvykius, gieda tautos himnu. šį sekma
dieni, birželio 22 d.. Operetės choras daly taus ruošiamoje dainų šventėje.

Nuotr. M. Sutkevičiaus

Ateitininkai sendraugiai 
birželio 15 d. turėjo pasimaty
mą su prof. K. Pakštu. Birže
lio 22 d. tuoj po 10 vai. pamal
dų įvyksta labai svarbus ir 
trumpas ateitininkų sendraugių 
susirinkimas federacijos vyr. 
vadovaujančių organų rinkinių 
reikalu.

Paminėjo birželio įvykius
Visos trys lietuvių radijo pro

gramos gražiai paminėjo birže
lio įvykius. Per A. Kneižio, Stp. 
Minkaus ir L. Lapėno radijo va
landas buvo paskaityta kalba, 
primenanti šią skaudžią sukak:į 
ir jos reikšmę.

BROCKTON
Aukos Lietuvos reikalams

Lietuvos reikalams suruošta
me pabėgusių iš okupuotos Lie
tuvos žvejų pranešime Brockto
no Lietuvių Taryba surinko 
245.86 dol. aukų.

Iš surinktos bendros aukų 
sumos atskaičius 32 dol. išlaidų, 
likusi suma bus panaudota Lie
tuvos laisvinimo ir lietuvybės 
išlaikymo reikalams.

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką. Garbė 
tiems, kurie savo darbu ir pini
ginėmis aukomis prisideda prie 
Lietuvos laisvinimo ir lietuvy
bės palaikymo.

Komisija

Nuoširdžiai priimti žvejai

L. Kublickas, J. Grišmanau- 
skas ir E. Paulauskas, drąsieji 
Lietuvos žvejai, pabėgę iš oku
puotos Lietuvos, labai nuošir
džiai buvo primti vietos lietu
vių. Pranešimo salėje jie su
tikti karštais plojimais, jų pra
nešimas išklausytas labai ati
džiai. o vėliau jie pagerbti po
būviu. kuriame dalyvavo daug 
senų ateivių ir naujakurių.

Savo nuoširdumą pabėgu
siems vyrams reiškė broktoniš- 
kiai ne tik žodžiais, bet ir dova
nėlėmis. Jų įteikta privačiai at-

, MASS. '
skirų asmenų ir Brocktono Lie
tuvių Tarybos vardu.

Atlikę savo uždavinį Bostone, 
J. Grišmanauskas ir E. Pau
lauskas dar buvo sugrįžę į 
Brocktoną. kuriame praleido 
keletą dienų privačiai. Čia juos 
daugiausia .globojo tremtiniai, 
kurie dabar dirba žvejyboje. Po 
savaitės broktoniškiai pasivijo 
savo brangius svečius dar Wor- 
cestervje. —Z

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Prel. P. Juras, 94 

Bradford St., I.awrence, Mass. TeL 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norwood, 
Mass., ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St., So. 
Boston. Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St., Norvvood. Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
džins, 32 VVilder St., Brockton. Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

"dininkė — Bronė Ciunienė. 79 
Bė ry St.. Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos •komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Nell P. Meškūnas, B. 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEIŽIO vardu. 50 Cot
tage St.. Norvood. Mass. Tel. Nor- 
vvood 7-1449. Piniginės perlaidos - 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys varde.

i Didžioji Lietuvių Diena
Rengiama Tėvų Pranciškonu DARBININKO naudai, 

įvyks liepos-july 4 d. — J. A. V. Nepriklausomybės dienoje, 
KLASČIAUS PARKE — CLINTON HALL

56—70 58th St., Maspeth, N. Y.
GRAŽI PROGRAMA, GARDŪS VALGIAI IR GĖRIMAI, ĮVAIRŪS LAIMĖJIMAI,

I LNKSMA MUZIKA IR ŠOKIAI
Visi lietuviškos - katalikiškos spaudos globėjai ir mylėtojai iš anksto kviečiami 

dalyvauti.

New Yorko ir Nevv Jersey choru apskritys į
i MELODIJOS VALANDOS PIKNIKAS

I e | ! M A S SI.88«

- .. ',*r ASIDfS V. VAK

, ‘ • T RAS N AKTIES PTlfIX,

K- M IRTO PRADŽIA 5 VAI.

LIETUVIU MELODIJOS VALANDOS MILŽINIŠKAS PIKNIKAS (VYKSTA

SEKMADIENI, BIRŽELIO (JUNE) 22 D.
Visi važiuokite į didžiausį lietuviu sęskridį Naujoje Anglijoje,

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

■ ik \ : ( XME VISUS

ATSILANKYTI

AL STEVENS ORKESTRAS 
BROCKTON FAIR GROUNDS 

didelė vieta, kur turėsite progos susitikti su savo seniai nematytais draugais.
IŠGIRSITE POVIŲ) IR NELYTfiS DUETĄ

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


