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JAV ĮTEIKS DOKUMENTUS APIE 
SOVIETŲ KACETUS Vilniečiai kraustomi iš butų

New Y orka. — JAV įteikė 
Jungt. Tautų komitetui, tyri
nėjančiam priverčiamųjų dar
bų klausimą, didelę daugybę 
dokumentų, iš kurių matyti, 
kad visur įvesta vergų darbas, 
kur tik plevėsuoja raudonoji 
komunistų vėliava.

Tarp dokumentų yra 18,000 
buvusių Sovietų nelaisvėje len
kų kareivių pareiškimai. Taip 
pat tūkstančiai kitų dokumen
tų, kuriuose yra duomenys su
rinkti iš buvusių Sovietų nelais
vėje japonų ir vokiečių, kurie 
yra davę savo pa
rodymus, kaip s o - 
vietinėse koncentracijos sto-

vykiose žmones žudomi n< 
keliamu darbu ir badu.
Prie tų pareiškimų yra surink

ta duomenys ir apie komunisti
nių kraštų specialius įstatymus 
bei potvarkius, kuriais remian
tis sudaromos vergų stovyklos, 
bei pačių komunistų pasigyri
mai. kaip tų vergų jėgomis y- 
ra vykdomi įvairūs darbai.

Dokumentus Jungt. Tautoms 
įteikęs JAV atstovas W. Ko- 
schnig pareiškė, jog tie doku
mentai rodo, kad komunisti
niuose kraštuose yra įvesta dar 
pasauly negirdėto baisumo ver
gija.

Gyventoju butai pai

VLIKas tarsis su 
diplomatais

šiuo metu Londone vyksta 
keletos užsieny esančių Lietu
vos diplomatų pasitarimas. A- 
merikoj esančiuose partijų ir 
kovos organizacijų centruose 
gautas pranešimas, kad Vlikas 
savo paskiausiame posėdy, į- 
vykusiame po grupių pasitari
mo birželio 26 d., išrinko spe
cialią komisiją tartis su diplo
matais įvairiais užsienio politi
kos klausimais. Tas Vliko nu
sistatymas praneštas į Londo
ną. J Vliko komisiją išrinkti 
Vliko pirm. M. Krupavičius, J. 
Norkaitis, Z. Ivinskis ir T. Ši
diškis. Prieš kiek laiko visos 10 
partijų ir kovos organizacijų, 
sudarančių Vliką, pareiškė sa
vo nusistatymą svarbiausiais 
laisvinimo klausimais bendru 
pareiškimu.

CIO veda slaptas 
derybas

Pittsburgas. — Streikuojan
ti CIO plieno darbininkų uni
ja veda slaptas derybas su visa 
eile firmų ir tikisi greitu laiku 
pasirašyti sutartis. Tačiau de
rybos yra laikomos visiškoj 
paslapty, nes kaip unijos pir
mininkas Ph. Murrav jau ke
lis kartus pažymėjo didžiosios 
firmos bando spausti mažes
nes .kad jos paskirai nepasira
šinėtų sutarčių, kuriomis būtų 
numatoma “Union shop”, t. y. 
kad visi darbininkai privalo 
priklausyti unijai. Su tuo di
džiosios firmos nenori sutikti, 
nors eilė mažesnių pareiškė su 
tuo sutinkančios ir jau apie 30 
jų tokią sutartį pasirašė. Tuo 
būdu streikuojančių plieno 
darbininkų skaičius sumažėjo. 
Tačiau apie 600,000 dar tebe- 
streikuoja. Taip pat yra nete
kę darbo apie 250.000 kitų 
darbininkų, kurie dirba plieną 
savo gamyboj naudojančiose 
pramonės šakose.

Ar pavyks šiuo būdu CIO 
priversti ir didžiąsias firmas 
nusileisti, kol kas neaišku.

Pauker pašalinta iš 
pareigy

Londonas. — Iš Jugoslavijos 
gautomis žiniomis buvusi ko

munistų tarptautinė įžymybė 
ir paties Stalino draugė Anr.a 
Pauker yra pašalinta iš Rumu
nijos užs. reik, ministerio pa
reigų ir, manoma, yra areš
tuota. Ji kartu su keletą kitų 
buvusių raudonųjų vadų yra 
paskelbta liaudies priešu. Va
karuose manoma, jog Pauker 
su savo draugais yra atpil ki - 
mo ožys už dabartinius ūkinius 
Rumunijos sunkumus.

Minnesota universiteto astrono
mijos profesorius Dr. VV. J. Luvten 
paskelbė, jog jis aptikęs pačia ma
žiausia l<Ki šiol žinoma žvaigždę. Ji
esanti trečdalio žemės dydžio.

Vilniaus Vykdomasis Komi - 
tetas gegužės mėnesio pabaigo
je pradėjo plačiu mastu gy
ventojų iškraustymus iš miesto 
centro. Miesto centre gyvenan
tiems įsakoma išsikraustyti iš 
užimamų butų per 3-7 dienų 
laikotarpį. Iškraustomiems gy
ventojams liepiama apsigyven
ti daugiausiai kitoj pusėj Ne
ries, Ukmergės gatvės rajone. 
Tik valstybinių įstaigų tarnau
tojams leidžiama apsigyventi 
mediniuose nameliuos? Užupy
je arba Rasų kapinių rajone.

Šių iškraustvmų priežastis 
esanti ne politinė. Ta esą su
rišta su vadinamąja miesto re
konstrukcija, o taip pat ryšium 
su įsakymu decentralizuoti j- 
sta:gas. Prie to prisideda taip 
pat ir žymus Vilniaus miesto 
įgulos padidinimas. Vykdoma
sis komitetas yra gavęs įsaky
mą iš pačios ministrų tary bos 
ištuštinti miesto centre kelis 
tūkstančius butų ir buvusius 
jų gyventojus apgyvendinti 
priemiesčiuose.

Iki gegužės 20 d. jau buvo 
iškraustyta apie 2.000 butų 
centriniuose miesto rajonuose, 
vadinamuose Stalino. Lenino ir 
Dzeržinskio vardais. Miesto 
statybos trestas tuo pačiu metu 
pradėjo kanalizacijos, vanden-

įnami įstaigoms ir 
apgyvendinti

tiekio įrengimų darbus ir ėmėsi 
remontuoti daugelį namų. Nu
rodoma, kad, pvz.. ties Basana
vičiaus gatve (anksčiau vadin
ta Didžiąja Pchulianka) nuo 
pat karo ligi šiol dar nebuvo 
nieko daryta namams atstaty
ti.

Kuris butas kada turi būti 
ištuštintas, nustato miesto bu
tų skyriaus viršininkas Frilo- 
vas. Jis nustato ir kurie butai 
visų pirma turi būti remontuo
jami.

I didžiuosius miesto namus 
kraustomos partijos įstaigos 
drauge su įvairių įmonių admi
nistracijos skyriais. Jmonių ad

atvvknsiems rusams
J

PRASIDĖJO LRKSA SEIMAS
Pirmadienį, birželio 30 d., 

prasidėjo LRKA Susivienijimo 
58-tasis jubiliejinis seimas. Su
ėjo 65 metai, kaip ši didžiulė 
lietuvių katalikų organizacija 
gyvuoja Amerikoje.

10 vai. Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje Nevv Yorke or
ganizacijos dvasios vada-; kun. 
J. Baltusevičius atlaikė iškil
mingas pamaldas. Jam asista
vo kun. Ign. Albavičius ir kun. 
P. Cinikas, MIC., pamokslą sa
kė prel. J. Balkūnas. Pamaldo
se dalyvavo per 100 seimo de
legatų ir svečių.

Lygiai 2 vai. p.p. Statler 
viešbutyje prasidėjo posėdžiai. 
Seimą atidarė organizacinio 
komiteto pirmininkas kun. 
Vikt. Dabušis. Dvasios vadas 
kun. J. Baltusevičius sukalbė
jo maldą. Buvo sugiedota A- 
merikos ir Lietuvos himnai. 
Kun. V. Dabušis palinkėjęs 
seimo dalyviams ir delegatams 
nuoširdžiai, drąsiai ir atvirai 
spręsti visus organizacijos rei
kalus ir stengtis eiti su gyve
nimu, išsijudinti iš apstingu
sios rutinos, tolimesnį seimui 
vadovavimą, kaip reikalauja 
konstituciją, perdavė Centro 
Valdybos pirm. L. šimučiui.

Centro pirmininkas trumpai 
peržvelgė organizaci jos istoii - 
.ją, jos dabartinę finansinę bei 
organizacinę padėtį, suminėjo 
eilę kritiškų momentų iš kurių 
laimingai išeita, ir buvo perei
ta prie rinkimų.

J mandatų komisiją išrinkta 
P. Rakauskas. J. Žarnauskas 
ir Marija Srupšienė, o Žemai
tytė, Bal ikaitė ir Jonikaitė 
delegatams prisegė seimo daly
vio korteles.

Delegatų pirmininku išrink
tas P. Razvadauskas. vmepirm. 
P. Juravičius, sekretoriai: n. 
Valatka ir A. Poškienė. Soda 
ryta skundų ir apeliacijų ko
misija. rezoliucijų ir pas:ū'ymų 
bei spaudos komisijos.

Seimą sveikino .JAV Liet. 
Bendr. LOKo pirm.prel. J. Bal
kūnas. prel. J. Ambotas. Hart
fordo liet, parapijos klebonas, 
kun. P. Cinikas. MIC.. marijo
nų kongregacijos vardu, kun. 
V. Gidžiūnas. OFM.. pranciško
nų vardu. Ateitininkų Federa
cijos vadas prof. A. Darnusis. 
Vvt. Vaitiekūnas ir LRKA Su- 
sivienijimo garbės narys di
džiai organizacijai nusipelnęs 
veteranas K. Krušinskas.

Antradienį toje pat Aušros 
Vartų bažnyčioje buvo atlaiky
tos gedulingos pamaldos už 
mirusius organizacijos narius, 
o 10 vai. pradėti posėdžiai ap
svarstyti būtiniausius organi
zacinius reikalus ir padaryti 
reikiamas reformas.

Baktereologinis ka
ras — Sovietu prasi

ma n v mas
Nevv Yorkas.— Kanados de

legacija Jungt. Tautose pas
kelbė trijų Kanados moksli
ninkų pareiškimą, kuriame pa
neigiamas komunistų tvirtini
mas, jog JAV vedančios Korė
joj baktereologinį karą.

Kanados mokslininkai nuro
do, jog šiaurinėje Kinijoje yra 
50.000 rūšį’., .iibzdžių ir, jų i 
sitikinimu. ten bet kas gali pa
gauti turinčių bacilų vorų ar 
kitų vabzdžių. Tačiau tai dar 
nėra joks baktereologinio karo 
įrodymas, jei tokių vabzdžių 
kas ir pagautų. Komunistų ta
riamai įrodomoji medžiaga e- 
santi moksliniu atžvilgiu bever
tė. Nustačius tariamai bacilo
mis apkrėstų vabalų kilmę, yra 
paaiškėję, kad jie yra ne nu
mesti, kaip komunistai tvirti
na. amerikiečių, bet vietinių 
rūšių vabzdžiai.

Yra žinių, kad Sovietai yra 
Korėjos ir Kinijos komunistais 
labai nepatenkinti, nes tie. da
lyko neišmanydami, pasirodė 
su tokia “įrodomąja medžia
ga”, kuri tik aiškiai parodė, 
jog tariamas baktereologinis 
karas tėra komunistų propa
gandinis prasimanymas. O tuo 
sugadino Sovietams visą neka
lą.

ministracijos decentralizuoja
mos .tai yra, išskirstomos į į- 
vairias vietas. Yra toks įsaky
mas. kad įmonės administraci
ja neturi būti visa vienose pa
talpose.

Mažesnieji butai atiduodami 
karinio butų skyriaus žinion, 
kuris juose apgyvendina įgulos 
karininkų šeimas. karinių į- 
staigų tarnautojus ir iš dalies 
civilinius tarnautojus.

Karo butų skyrius atidarė 
naują savo įstaigą Komunarų 
gatvėj (buv. Ligonių Kasų .rū
muose?). Šiame skyriuje laiko
mas tikslus visų ištuštintųjų 
butų sąrašas. Karininkų ir iš 
Rusijos atsiųstųjų valdininkų 
šeimų visa eilė dabar perkelia
ma į Vilnių iš Lentvario ir iš 
Naujosios Vilnios. Visos tos šei
mos turi kreiptis į šią įstaigą 
Komunarų gatvėje ir iš ten 
gauna nurodymą, kur gali ap
sigyventi.

PRIIMTA NAUJA KARINĖ 
SĄMATA 

AVashingtonas. — Senatas 
priėmė liepos 1 d. prasidėjusių 
naujų fiskalinių metų karinę 
sąmatą, šiems reikalams nu
matydamas $46,403.(X K),(M;.
Atstovų rūmai praėjusią s.a 
vaitę šiam reikalui numatė 
S46.207.000.000. Daba’’ šie 
du projektai turės būti sude
rinti ir galutinai priimta su
tarta suma. Tačiau abiem at
vejais priimtoji suma yra žy
miai mažesne už vyriausybės 
pasiūlytą S51,390,000.000 su
mą.

Taip pat senatas vienu balsu 
pritarė pasiūlymui, kad būti) 
sustiprintos JAV oro oajėgos 
ligi 1955 m. vidurio sudarant 
1433 grupes. Šiuo metu JAV 
turi 90 oro pajėgų grubiu.

— Atlanto sąjungos oro pa
jėgų Vid. Europoje vadas gen. 
L. Norstad spaudos atstovams 
pareiškė, jog šiuo metu jo ži
nioje esančios pajėgos karo at
veju gana stipriai pasireikšti. 
Tačiau esančios dar pilnai ne
pakankamos ir turi bū i sustip
rintos.

Senoviniais graiku drabužiais apsirengusi »s mergaites Olimpe. Graikijoje, įžiebė olimpinių žaidynių 
ugnį, kuri bėgikų bus nešama į Helsinki. Suomijoje, kur šiais metais įvyks pasaulinė sporto olimpiada. 
Olimpinė ugnis pradėta Graikijoje kurti jau gilios senovės laikais, ši tradicija buvo atgaivinta ir nau
jaisiais laikais, pradėjus organizuoti pasaulines olimpiadas.
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Spa'udo* konferencijoj senat. Tafta*, pareiškė, jog Eiseiihoįverio rin
kiminę kompanijų \ ėdanti “Dnm organizacija’* ir kati Gallup. kun> 
iš bandomųjų rinkimu daru* biznį, taip pat esą* Ei*,*nhou*‘ri'> nrepa- 
gandista*. Tačiau ji* tikisi nominaciją ir rinkimus vis tiek laimėti.

PRAILGINTA KAIMj IR
ATLYGINI

VVashingtonas.— Lr z. :’i u- 
manas pasirašė į.staty. m. ku 
riuo d ir dešimčiai mėnesių 
prailginimą kainų ir -glygir.i- 
mų kontrolė.

Kaip pranešama, ; "ezidi :- 
tas naująjį įstatymą pasirašė 
nepakilia nuotaika, nes naujie
ji kon n lės ■ uo atai 
tinka jo pageidavimų. Vyriau
sybė norėjo, kad kontrolė bū
tų sustiprinta ir prailginta dar 
dvejiems metams. Tačiau kon
gresas konirolę susiaurirc ir į

JAV GINA AUSTRIJOS
LAISVĘ

Viena, — J Austrijos sostinę 
atsilankęs Valstybės Departa
mento sekretorius D. Acheso- 
nas perdavė Austrijai prez. 
Trumano užtikrinimą, jog JAV 
dės visas pastangas, kad Au<t- 
rija pagaliau atgautų pilną 
laisvę. JAV kariniai daliniai 
Austrijoj pasiliks 1 I. k iš j s 
nepasitrauks Sovietai. kuria 
yra kalti, kad Austrija ’igi 
šiai dienai tebėra okupuota.

Spaudos atstovams Arheso - 
nas pareiškė, jog JAV. kaip i" 
Prancūzija su Anglija, nori 
Austrijos okupaciją kuo grei
čiausiai baigti ir savo karinus 
pajėgas iš Austrijos atšaukti. 
Tačiau tai neįmanoma, ko! So
vietai trukdo taikos sutarties 
su Austrija pasirašymu.

M V KONTROLE
statymą prailgino tik d< 'imri: i 
mėnesių.

Svarbiausi kontrolės pakeiti
mai naujame įstatyme yra pa
naikinimas nuomų kontrolės 
nuo rugsėjo 30 d., išskiriant 
vietoves, kur vietinės įs‘aigos 
yra pratęsusios kontrolę liui 
1953 m. balandžio 30 d . ir 
“kritiškose gynybos srityse” o 
taip pat kreditų suvaržymų 
vartojimo reikmenims bei na
mų pirkimui. Namų pirkimui 
kreditus tačiau gali Federal 
Ręst i ve Iioard vėl suvaržyti. 
.jei naujų namų statyba į me
tus prašokti) 1,2(X).(XX). Tre
čias reikšmingas pakeitimas, 
kad Atlyginimų Stabilizacijos 
įstaiga nors ir paliekama, ta
čiau jai atimta trise daryti sa
vo pasiūlymus, jei darbdaviai 
ir darbininkai į ją nesikreipia, 
kokie turi būti atlyginimai.

Taip pat prieš vyriausybė 
norą buvo panaikinta perdirb
tų vaisių ir daržovių kainų 
kontrolė. Šie gaminiai sudaro 
apie 11C sunaudojamų maisto 
produktų.

įstatyme yra ir paragini
mas prezidentui, kad plieno 
pramonės ginče būtų pritaiky
tas Taft Hariley įstatymas. 
Tačiau šis paraginimas prezi
dento neįpareigoja.

Trūkstamų medžiagų nau
dojimo ir paskirstymo kontrolė 
prailginta vieneriems metams.

SltŪUy-Tos ŽINIOJ
• Vakarų Vokietijos kancleris K. Adenauer paprašė Vakarų 

sąjungininkus savo daliniais sustiprinti sienos su Rytų Voki; ija 
apsaugą. JAV aukštasis komisaras McCloy spaudos atstovams 
pareiškė, jog .Adenauerio prašymas rimtai svarstomas.

• Gen. Eisenhovveris savo rinkiminę būstinę perkėlė į Chica 
gą. Ligšioliniai duomenys rodo, kad Taftas savo pusėj turi 181 
delegatus, o Eisenhovveris 407. Nominacijai reikia 604 balsų.

• Pasikesintojui prieš prez. Trumaną Oscar CoIIazo mirties 
vykdymas paskirta rugpjūčio 1 d. Jis pasikėsinimo metu 1950 m. 
lapkričio 1 d nužudė vieną Baltųjų Rūmų sargybinį.

• Pietų Afrikoj kova dėl rasinių įstatymų panaikinimo kelia 
vis daugiau neramumų. įvykusių demonstracijų metu suimta S0 
asmenų.

• Senato gynybos komitetas priėmė pasiūlymą, kad Japonijai 
būtų perleista krantu apsaugai 68 JAV laivy no laivai.

• Trys ginkluoti vyrai privertė Jugoslavijos lėktuvo pilotą 
nusileisti vienam Italijos aerodrome. Atvy kus italų policijai. ;e 
vyrai pareiškė, kad tuo būdu jie norėjo pabėgti iš komunistines 
Jugoslavijos.

• Prasidėję smarkūs lietūs Korėjos fronte kovas beveik visai 
sulaikė. Paliaubų derybose nepadaiyta jokios pažangos.

• Valst. Departamento sekr. D. Achesonas po aosilankvm 
Berlyne pareiškė, jog Vakarų sąjungininkų pajėgos Berlyne liks 
tol. kol bus galutinai laiduota šio miesto laisvė.

• Vakarų Vokietijos bendrųjų vokiu' reikalų ministeris J. 
Kaiser iškėlė reikalavimą, kad Saaro kraštas pilnai būtų grąžin
tas Vokietijai.
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Jubilėjinis LRKSA seimas
Vakar, birželio Ik) d. Neu 

Yorke. Statler viešbutyje, pra
dėjo savo posėdžius Lietuvių 
R. K. Susivienijimo Amerikoje 
5S seimas šia proga pravartu 
bent trumpai prisiminti šos 
reikšmingos lietuviu kataliku 
organizacijos nueitų kelių ir at
liktus darbus, nes. be perti au
kos veikdamas jau šešiasde
šimt šeštus metus. Susivieniji
mas iš tikro yra suvaidinus 
JAV lietuvių katalikų ir visos 
lietuvių tautos gyvenime labai 
reikšmingų vaidine:-.,.

LRKSA pradžia *.esia :s8<> 
m. lapkričio 22 d., kada įvyko 
Plymouth. Pa.. ste gia’nasis 
seimas ir buvo priimt! Susi', ie- 
nijimo'įstatai. Nuo to laiko 
Susivienijimas visų laikų yra 
varęs platų fraternaiinės. tau
tinės ir kultūrinės veikios ba
rų.

LRKSA turi apie vienuoiiicą 
tūkstančių narių ir per du mi
lijonus dolerių savo ižde, faigi 
yra viena didžiausių ir »urtin
giausių .JAV lietuvių crganiza 
ei jų. Savo skyrius jis turi vi
sose JAV lietuvių kolonijose. 
Pirmoj eilėj Susivienijimui rū
pi tinkamas savo narių sveika
tos ir gyvy bės apdraudos tvar
kymas. nes tai yra jo pirmaei
lis uždavinys. Ir šioj srity Su
sivienijimas yra pasiekęs tik
rai daug. Ligi šiol mirusių sa- 
no narių pomirtinėmis pašalpo
mis yra išmokėjęs įpie penkis 
milijonus dolerių ir savo susi
tvarkymu bei reikalų adminis
travimu prilygsta didžiosioms 
bei geriausiai tvarkomoms fra- 
temalinės apdraudos organizaci
joms. Tačiau šia viena sritimi 
Susivienijimas neapsiribojo 
praeity, nei dabar nesiriboja.

Vos keieriems metams nuo į- 
sikūrimo praėjus ir Susivieni
jimui kiek daugiau sustiprėjus. 
1890 m. seime jau nutariama 
imtis knygų leidimo ir iš tikro 
.jų visa eilė Susivienijimo pas - 
rangomis buvo išleista. Vėliau 
buvo imtasi ir laikraščių leidi
mo.

^jo pat metu Sus.vieni i:mi:i 
rū'ė.įo ir kiti lietuvių tautinės 
kultūros reikalai. Lietuviškų 
mokyklų visose kolonijose kū
rimas buvo vienas svarbiųjų jo 
rūpesčių. O šalia to buvo neiš
leidžiami iš akių švietimo rei
kalai ir pačioje Lietuvoje Ski
riamos buvo aukos Mariampo- 
ės 'Žiburio" mergaičių r ro- 

gimnazijai. "Saulės“ kursams 
Kaune ir ki'oms Lietuvos švie
timo įstaigoms. Kad lietuvių 
jaunimas lengviau galėtą siek
ti mokslo. Susivienijimas ne 
vieną kartą jį yra parėmę-- sti
pendijomis.

Kitos lietuvių Kultūros ir 
mokslo įstaigos taip pat yra su 
Šliaukusios iš SLRKA para
mos Seimų metu buvo vis ski
riama atitinkamos sumo* L>> 
tuvių Mokslo ir Dailės Draugi
jai. Lietuvių Informacijos Biu

rui Paryžiuje. Vilniaus lietuvių 
"Ryto" draugijai, anuo metu 
besikuriantiems lietuviškiems 
vienuolynams ir kt. Rūpinosi 
Susivienijimas ir politiniais bei 
kitais lietuvių tautos reikalais. 
Kovojo su rusų vyriausybės 
vykdytais lietuvių persekioji
mais. reikalavo grąžinti spau
dos laisvę, dėjo pastangų, kad 
lenkų endekai nepersekiotų 
Vilniaus krašto lietuvių, o ypač 
gy vai rėmė Lietuvos reikalus, 
prasidėjus kovai už krašto ne
priklausomybę.

Antrojo Pasaulinio karo ne
laimėms užgriuvus Lietuvą. 
LRKSA vėl ja sielojasi ir re
mia jos reikalus. Nuo 1950 m. 
šiam reikalui net įsivedė spe - 
ciaių sky rių — Laisvės Fondą. 
}>er kurį remia lietuvių tautos 
laisvės pastangas. Tremtyje at
sidūrę lietuviai taip pat yra 
susilaukę iš Susivienijimo žy
mios paramos tiek pašalpos, 
tiek įkurdinimo srity.

Visi šie darbai sudaro tikrai 
gražų ir pažymėtiną įnašą į 
mūsų tautos gyvenimą. Dėl to 
džiugu LRKSA sveikinti jo sei
mo proga ir palinkėti jam dar 
augti, s'iprėti. įtraukti dar 
daugiau narių į savo eiles ir su 
dar didesniu pasisekimu varyti 
krikščioniškos artimo meiiės. 
lietuvių tautinės kultūros ug
dymo ir Lietuvos laisvinimo 
darbų barą.

N Al JAS ĮSTATYMAS PRIEŠ 
RASINĘ DISKRIMINACIJĄ

W ashingtonas. — Senato 
darbo reikalų komitetas priė
mė įstatymo pasiūlymą, ku
riuo numatoma pašalinti rasi
nį diskriminavimą darbo sri
ty. Tai yra naujai suformuluo
ti dėsniai, kurie jau buvo ir 
anksčiau priimtame Fair Em- 
ployment Practiees Commision 
įstatyme. Naujasis įstatymas 
turi tikslo paruošti dirvą išlei
sti įstatymui, kuriame būtų nu
matyta. jog įmonėms su dau
giau kaip 50 darbininkų ir tar
nautojų draudžiamas bet koks 
diskriminavimas rasiniais, re
liginiais ar tautinės kilmės su
metimais.

PATVIRTINO KARINĘ SI - 
TARTI SI VOKIETIJA

YYashmgtonas. — Senato už
sienio reikalų komitetas pat
virtino su Vokietija karinę su
tartį. kuria Vokietija įtraukia
ma į Vakarų gynybą, jeigu 
pultų Sovietai. Ta pat sutarti
mi Vokietijai užpuolimo atve
jui suteikiamos paramos ga
rantijos.

Posėdyje taip pat buvo at
mestas šen. Hickenlooper 

< resp.. Iovva) pasiūlymas, kad 
būtų uždrausta prezidentui be 
senato sutikimo siųsit JAV ka
riuomenę į užjūrio kraštus.

DĖMESIO!
S»knia>lien:, birželio <8 d . So. Bostone. įv v ko LDS Cent

ro Yaldybo* susirinkimas. Valdyba nutarė LDS 1952 m. 
Seimą šaukti rugpjūčio 24 ir 25 irld. šv. Karimiero lietitvią 
parapijoj. Woreestrr. Mass. A.iPeldžius, finansų sekretorius, 
buvo įpareigotas nuvy kti į Morcester ir pasitarti su tos pa
rapijos klebonu kun. A. Petraičiu Seimo reikalu. A. Peldžiu.s 
buvo nuvykęs ir. pasitaręs, nraacša. kad kleb. kun. A. Pet
raitis Seimui numaty tas dienas užgvrė ir pažadėjo sudary
ti seimo Rengimo Komisiją iš LDS 7 kuopos.

LDS S E I M A S

prasidės iškilmingomis šv. mišiomis sekmadieni, rug
pjūčio 21 <1.

LDS Centro Valdy ba kviečia apskričiu* ir kuopas iš
rinkti atstovus ir paruošti pasiūlymus organizacijos gero
vei kelti.

Kiekviena LI)S kuopa gali išrinkti ir įgalioti i Seimą 
p<« vieną atstovą. Kuopos, kurios turi daugiau kaip 10 na
riu, gali išrinkt: įm> vieną atstovą nuo kiekvienu 10 nariu. 
Yp*kričiai gali išrinkti po du atstovus Atstovai turi gauti 
g.iL.jirnus *u kuo[>os ar apskrities Dvasiom Vado. VaMy’ms 

pirmininko ir raštininko parašai*.
Pirmadienio rytą, rugpūčio 25 d. šv. Kazimiero parap. 

bažnyčioje bu* atnašaujamos šv mišios už gy vus ir miru
siu* I.D*» narius.

Norintieji gauti daugiau žinių apie Seimą rašykite sek- 
n tormi adresu: MR. A. F. KNEIŽYS, 50 Cottage Street. 
Xurw><><|. Mass.

Ak q ir kurčiu nrbilr JAV rašytoju llelen Keller prancūzai apdova
nojo Garbė* Legiono medaliu. Čia ju matome susitinkant su taip pat 
aklu prancūzu kompozitorium Rene Bruguscuil. Rašytoja Keller yra 
panarnėjusi savo pastangomis palengvinti aklųjų, kurčių ir kitų ne
laimingųjų gyveniniu.

IR LRKSA PIRMININKAS 
SL RAKTI A ĮNINKĄS

LRKSA susirenkant į savo 
58 seimą. įdomu pažymėti, .jog 
ne tik pats Susivienijimas šiuo 
metu yra sukaktuvininkas, nes 
tik prieš gerą pusmetį atšventė 
savo 65 metų sukaktį, bet ir jo 
ilgametis pirmininkas L. Šimu
tis. kuris šiais metais švenčia 
savo 60 metų jubiiėjų.

jos reikalų
LRKSA pir- 

nuo 1934 m. 
Lietuvos Vy-

Spaudos puslapiuose
~ .
X EAPY KANTA ĮRODINĖJANT 

KRIKŠČIONYBĖJENEAPYKANTĄ
Naujienos (143 nr.). nega

lėdamos atsakyti į Darbininko 
(43 nr.) įdėtą K straipsnelį, 
bando suniekinti autorių: “K 
imasi mus mokyti, kaip reikią 
Šv, Raštą cituoti ir kaip jo ci
tatas suprasti”’... “mūsų kriti
kas arba pats šitos taisyklės 
nesupranta,
iškreipia jos prasmę”... 
gudruolis mums 
"Ir pasigėrėkite 
kaip tu jį įtikinsi, kai jisai ne
tiki net savo akimis, žiūrėda
mas į Šv. Rašto ištrauką”. Tai 
Naujienų perlukai, kuriais ma
no įtikinti skaitytojus, kad jos 
teisingai supranta Evangelijos 
žodžius.

Kiek mums žinoma, K. nero- 
rėjo pamokyti, kaip cituoti Šv.

arba savivališkai 
“Darb. 

pasakoja”... 
jo logika...

Raštą, bet kaip reikia pačiuo
tas vietas išaiškinti, nors iš tie
sų Naujienos nemoka net paci
tuoti, nes vietoj Mato 10. 34-36 
rašo 10.26: vietoj 12.30 ir 46- 
50 cituoja: 12,31 (net du kar
tu!), o birželio 11 d. tos pačios 
Naujienos nurašo Abraomo ir 
Lozoriaus istoriją iš Luko 16, 
19-31, o rašo "pagal evangelis
tą Luką. 17”. Gal galėtų pasi
teisinti: korektūros klaida, bet 
netikėtina, nes nė vKnos vietos 
nepataikė pacituoti. Gražiau
sia tai, kad paskutinėje vieto
je yra numeris 17, bet tai ne 
Šv. Rašto skyrius, o tik vertėjo 
ženklas 17. VIII, nurodantis, 
kad galima skaityti šią 
rugpiūčio 17 dieną.

vietą

Darb. 
nesu-

I

LRKSA pirmininkas L Simuti* 
šiai* metai* švenčia savo HO m. 
amžiau* sukaktį.

Šilalės parap.. kur

mokslą, 
žumalis-

spaudos

yra jos sekretorium, nešdamas 
pačią didžiausią 
tvarkymo naštą, 
mininkauja jau 
Daug yra dirbęs
čiams. Nemaža yra rėmęs ir 
kitų JAV lietuvių katalikų, or
ganizacijų darbą. Tačiau tik 
šiuo, kad ir plačiu, darbu jis 
neapsiribojo. Lygiai aktingai 
jis reiškėsi ir bendruosiuose 
lietuvių darbuose. Ypač gyvą 
veiklą jis buvo išvystęs Lietu
vos nepriklausomybės kūrimo 
laikais: buvo anuometinės A- 
merikos Lietuvių Tarybos na
rys, 
dui. 
kuri 
000, 
anuometinį 
Wilsoną, < 
buvo išrinktas Lietuvos seimo 
nariu ir. atvykęs iš JAV. jame 
darbavosi ligi to seimo paleidi
mo. 1935 m. vėl lankėsi Lietu
voje ir buvo Pasaulio Lietuvių 
Kongreso pirmuoju vicepirmi - 
ninku.

sekretoriavo Tautos Fon- 
vadovaudamas rinkliavai, 
Lietuvai davė apie $350 - 
dalyvavo delegacijose pas 

į JAV prezidentą 
o pagaliau 1926 m.

Naujoms nelaimėms užgriu
vus Lietuvą. L. Šimutis vėl vi
sa energija imasi darbo: jau 
nuo 1940 m. jis pirmininkauja 
Altui, kurio darbo apimtis ir 
svarba gerai žinoma kiekvie
nam lietuviui, daug prisidėjo 
prie Balfo organizavimo ir 
buvo .jo direktorium, pirminin
kavo trims visuotiniams Ame
rikos lietuvių kongresams ir 1.1. 
Trumpame straipsnyje neįma
noma visus paskirus Jubiliato 
darbus suminėti. Bet jau su- 
minėjimas pačių pareigų— ku
rios čia visos dar nėra ir iš
skaičiuotos — pasako ir paties 
darbo apimtį — tai šimtai ke
lionių. paskaitų, konferencijų, 
pasitarimų, pasisakymų spau -

doje. rinkliavų organizavimas, 
ruošimas memorandumų, drau
gų pavergtai Lietuvai ieškoji
mas, plėtimas lietuviškosios in
formacijos bei propagandos ir 
daugybė kitų su tomis pareigo
mis surištų darbų, kurie reika
lauja ir jėgų, ir laiko ir —gal 
daugiausia — tikro ir gilaus i- 
dealistinio pasišventimo savo 
tautos reikalams.

Kaip tik šio plataus ir įtemp
to darbo metu L. Šimutis su
laukia ir savo garbingo šešias
dešimt metų jubilėjaus. Sulau
kia to jubilėjaus dar pilnas jė
gų ir pasiryžęs toliau versti tą 
darbo vagą, kurią jau visą eilę 
dešimtmečių varo. Dėl to ma
lonu mums šį mūsų tautos Di
dįjį Darbininką sveikinti ir 
kartu linkėti jo darbams pasi
sekimo. nes turime pagrįstos 
vilties, kad Jubiliatas dar ne
maža metų stovės pirmose tau
tos darbininkų eilės, kaip ligi 
šiol stovėjo, ir savo pavyzdžiu 
skatins ne tik savo amžininkus 
iš darbo dar nesitraukti, bet 
gražiu pavyzdžiu švies ir jau
nesniesiems. kaip geras lietuvis 
katalikas turi darbuotis dides
nei Dievo garbei ir mūsų tau
tos bei Tėvynės šviesesnei atei
čiai.

Naujienos kaltina 
bendradarbį K., kad jis 
prantąs teksto aiškinimo tai
syklės. arba iškraipąs. K. bu
vo parašęs: “Kristaus mintis 
paaiškėja, jei pritaikome antrą 
teksto aiškinimo taisyklę: 
žvelgti į kontekstą, į tai. kas 
anksčiau buvo parašyta”, gi 
Naujienos rašo: "Cituojant e- 
vangelijos žodžius, sako jis (su

peikiaprask: K. — m. p.), 
žvelgti į kontekstą.” Ir vėl kar
tojame, K. nenorėjo pamokyti 
kaip cituoti, bet kaip suprasti 
mintį.

TENISE VĖL SPROGSTA 
BOMBOS

PaskutinėmisTunisas.
dienomis Tunise vėl buvo įvy
kinta visa eilė bombinių aten
tatų. Spėjama, jog tai yra ara
bų nacionalistų darbas. Sužeis
ti šeši asmens, iš kurių du 
prancūzai, ir padaryta žymių 
medžiaginių nuostolių. Atenta
tai prasidėjo tuojau po to, kai 
nacionalistinė Destour partija 
paskelbė atmetanti naują pran 
cūzų pasiūlymą dėl Tuniso sa
vivaldos. nes. jos nuomone, tuo 
projektu numatoma savivalda 
esanti per siaura.

Autorius pacitavo vieną sa
kinį iš Kalno Pamokslo apie 
priešų meilę, t. y. Mato 5. 43- 
44. kaip kontekstinę mintį į 
Mato 10,34-36. todėl teisingai 
galėjo sakyti, kad reikia žvelg
ti į tai. kas anksčiau parašyta 
Naujienos gi pažymi, kad 5-7 
skyriai “nėra kontekstas”. Ko
dėl ne? Juk jau patys pripažįs
ta. kad konteksto taisyklė “yra 
neabejotinai gera, dargi neap- 
seinama. norint teisingai sup
rasti mintis, išreikštas tuose 
arba kituose rašto sakiniuose.” 
Iš tiesų, kontekstu gali būti vi
sa knyga, arba net to paties 
autoriaus visos knygos, nes ra
šytojas tą pačią mintį gali įvai
riose vietose ir įvairiais būdais 
išreikšti. Todėl norint suprasti 
tikrą autoriaus mintį, kaip tik 
ir reikia žvelgti į kontekstą, 
nesvarbu, ar pirmiau, ar vėliau 
parašyta. Nereikėtų Naujie
noms taip pykti ant K., kuris 
dėl vietos stokos pacitavo tik 
vieną iš daugelio vietų, o šal
tai galvojant būtų ir .joms pa
aiškėję. kad K. ne tik puikiai 
žino šią taisyklę, bet ir ją dar 
puikiau pritaikė.

Dėl noro pasigėrėti K. logi
ka. nėra ko ir berašyti, nors, 
tiesa, ši nesutinka su Naujienų

logika, kuri, ištraukusi atski
rus sakinius, nori juose atras
ti visą mokslą, tarytum norėtų 
kiaušinyje atrasti plauką. K. 
neįtikės Naujienų tokiems aiš
kinimams, nes jis skaito Šv. 
Raštą ir jį aiškina pagal visas 
taisykles. Štai, pav., kaip jis 
paaiškina ir Luko 14,26, kurį 
pacituoja Naujienos, vis dar 
norėdamos įrodyti neapykan
tos mokslą evangelijoje. Lie
tuviškame vertime skaitome: 
“Jei kas pas mane ateina ir 
nelaiko neapykantoje savo tė
vo, motinos, žmonos, vaikų, 
brolių ir seserų, dargi ir savo 
gyvybės, tas negali būti mano 
mokytinis”. Visai teisingai 
vertėjas pridėjo aiškinimą: 
"Laikyti neapykantoje reiškia 
čia mažiau mylėti. Savo artimą 
turime mažiau mylėti, kaip 
Dievą, ir dėl Dievo turime būti 
pasiryžę išsižadėti net bran
giausių mums asmenų.’”

Pritaikoma suprasti tekstą 
taisyklė. Išsireiškimas laikyti 
neapykantoje yra netikslus 
vertimas. Reikėtų versti: “Jei 
kas pas mane ateina ir mažiau 
nemyli savo tėvo, ir Lt.,” nes 
žydų kalboje tai yra kaip tik 
idiomas, arba išsireiškimas, 
išsilenkiąs iš bendrų • kalbos 
taisyklių.

Neaiškumui išsklaidyti pa
gelbsti konteksto taisyklė. Juk 
tą pačią mintį atpasakoja ir 
Matas. 10,37: “Kas myli tėvą 
ar motiną labiau nekaip mane, 
tas manęs nevertas...”, nuro
dydamas tikrosios meilės laips
nius. Naujienos ir vėl gali sa
kyti. kad tai ne kontekstas, nes 
paimta iš kito evangelisto. Ka
talikai gi žino, kad Šv. Rašto 
knygų autorius yra Dievas, to
dėl teisingai pasirenk a šį teks
tą išaiškinimui Luko sakinio.

Pagaliau Naujienos užbai
gia: “Be reikalo Darb. žinovas 
(sic!) bando dumti akis žmo
nėms. Pirmųjų krikščionių 
mokslas buvo kovos mokslas... 
Minčių prieštaravimai, kuriu 
yra pilni Biblijos puslapiai, tėra 
tik atspindys tų prieštaravimų, 
kurie reiškėsi krikščionybės 
sąjūdyje. Juos suprasti ir iš
aiškinti tegalima iš istorinių 
gyvenimo sąlygų, o ne iš Rašto 
sakinių’”. Iš tiesų, tai drąsūs 
tvirtinimai, kurie reikėtų įro
dyti. “Įrodyti”, kad Biblijos 
puslapiai yra pilni prieštaravi
mų, kad krikščionių mokslas 
buvo kovos mokslas, tegali tik 
Naujienos savo sofistiniais žo
džiais. bet ne rimtais argumen
tais. Kai jos duos įrodymus, ta
da mes pasistengsime parodyti, 
kiek jų argumentai galioja ir 
kaip jie žaidžia žodžiais, kad 
tik galėtų iškraipyti Šv. Rašto 
žodžius ir juos panaudoti bur
nojimui prieš krikščioniškosios 
meilės mokslą. T. Žalalis

Visiems Amerikos lietuviams 
gerai pažįstamas Jubiliatas — 
nes jis ne tik LRKSA pirmi
ninkas. bet taip pat vadovauja 
ALT. yra "Draugo" redak o - 
rius. ilgametis Amerikos Lietu
vių Rymo Katalikų Federacijos 
sekretorius ir reiškiasi įvairiuo
se kituose lietuviškojo darbo 
baruose — gimė 1892 m. Šėri
kų kaime,
išėjo ir pradžios mokslą. Aukš
tesnįjį mokslą ėjo Kaune ir 
Maskvoje į JAV atvyko 1913 
m ir čia ėjo aukštąjį 
studijuodamas teises, 
tiką ir sociologiją.

I visuomeninį, ir
darbą pradėjęs įsitraukti dar 
Lietuvoje. L. Šimutis JAV šiai 
sričiai paskyrė visas savo .jė
gas ir joje ligi šiol sėkmingai 
darbuojasi. Žurnalistinį darbą 
čia pradėjęs "Kataliko" dien - 
rašičo redakcijoje. per beveik 
keturiasdešimt metų yra bend
radarbiavę* visoj eilėj JAV ir 
Lietuvos laikraščių, parašyda
mas jiems daugybę įvairiausių 
straipsnių, kartu spausdinda
mas nemaža poezijos ir belet
ristinių dalykėlių. O taip pat 
jis yra vienas seniausių ir dau
giausia patyrusių lietuvių re- 
dakotrių. nes visą eilę metų re
dagavo "Garsą”, o dabar jau 
nuo 1927 m. yn "Draugo" re
daktorius.

L. šimučio visuomeninio ir 
politinio darbo baras yra bu
vęs labai platus ir įvairus. Pir
moj eilėj jis gyvai reiškėsi 
JAV lietuvių katalikų organi - 
zaciniam 
Horacijuj 
1914 m.

darbe. A.L.R.K. Fe- 
ii< dalyvauja jau nuo 
ir dvidešimtus metus

Paakiitiniuju karščiu metu visi stengėsi atsivėdinti vandeny, neiš
skiriant nė mažus*. Čia matome, kaip veinai tų mažųjų turėjo ateiti 
i i*agall><i policininkas, kai ji m pajėgė pati *a»<> maudymosi kostiumo 
susitvarkyti.

CAROLINE 
CASPER’S
GROŽIO SALONE 

JUMS SI DĖS PLAU
KUS LYGIAI, GLAU

DŽIAI IR 
padarys galvos plaukų 
sudėstymą skulptūriškos 
išvaizdos, klasiškai mo

terišką, tartum

Tanagros 
Figūrų! 

arba 
Poodi e (Jut 

Style

Caroline Casper's grožio salonui vadovauja Anna Janus, 
yra gerų plaukų dėjimo specialistų, iš kurių penki kalba 
lietuviškai. Jie labai greitai ir gerai padaro įvairias ilgalai
kes plaukų šukuosenas, pataiso plaukų spalvas ir kitokius 
pagražinimus prideda žemiausiomis kainomis.
» Interesantų patogumui salone rasite įvairių plaukų stilių 
albumų, iš kurių nesunkiai galėsite sau pasirinkti ir prisi
derinti reikalingą modelį.

Visais reikalais kreipkitės į
ANNA JANUS CAROLINE CASPER’S BEAUTY S A MIN

738 E. Broadwav, So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-4645
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FRANCISCAN FATHERS
■eentered u aecond einas matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under the 

Act of March 3, 1879, originally entered as seeond class matter at 
Boston, Mass., September 12. 1915.

SUBSCRIPTION RAltS PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________ $5.00Domestlc yeariy _______

Brooklyn, N. Y,
__ $5.00
__ $5.50

Hali year ......................... __ $3.00
Forelgn ............................. __ $5.50

Brooklyn, N. Y...............  $5.50
Pusei metų __  $3.00
Užsienyje ..............................  $5.50

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyt! straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turinį 
ir kalbų redakcija neatsako.

LAISVES IR MALDOS DIENA
LIEPOS KETVIRTOJI, JAV nepriklausomybė; šventė, yra 

brangi ir šviesi diena ne tiktai šiam kraštui, bet ir daugumai ki
tų, iš kur tik žmonės čia yra keliavę, gelbėdamies nuo priespau
dos ar sunkaus vargo. Bet tai nereiškia, jog čia buvo galima kur
tis be vargo ir prakaito, arba kad jo ir dabar nebūtų. “Amerika 
nėra rojus ar koks dieviškas sodas”, (teisingai yra pastebė jęs ame
rikietis rašytojas Stephen Benet, “ir ji nesiekia žemėje žmogaus 
visiškai laimingo padaryti.” Bet ji sudaro sąlygas jam laiminges
nių jaustis. Čia laisvos iniciatyvos žmogus, kuris iš prigmties ne
mėgsta jokos prievartos, savo triūsu pasiekia daug gero. Panašiai 
yra ir kituose kraštuose, nors ir mažesnių galimybių, jei tiktai jie 
būna laisvi.

Nuo pat pradžios JAV saugo nusistatymą nevaržyti žmogaus 
laisvės. Asmens ir įsitikinimų laisvė yra apsaugota teisių dekla
racijos (Bill of Rights), kuri užtikrina tikėjimo, žodžio, spaudos, 
kritikos ir veikimo laisvę. Dėlto, anot to paties Benet. “amerikie
tis darbininkas ar ūkininkas nekalba apie žmogaus teises, bet jas 
turi.” Dar nebuvo Rusijos revoliucijos ir jos stambiesiems vadams 
dar tik ūsai kalėsi, o Amerikoje per vienus prezidento rinkimus 
darbdaviai jau buvo jspėti: “Jūs neturite darbininkams užspausti 
erškėčių ant galvos ir žmoniškumo kaldinti prie auksinio kry
žiaus.” šiandien mes žinome, kad Amerikos darbininkas gyvena 
nepalyginti geriau ir daugiau turi laisvės, negu pačios “pažan- 

# giausios liaudies respublikos” stachanoviečiai. prispausti Maskvos 
pado.

Žinoma, jei kas žiūrės ne vidurio ir daugumos, o pasitaikan
čių priešingumų, tai ras ir čia žmonių vargstančių ir pertekusių, 
sunkiai dirbančių ir lengvaduonių, gailestingų ir akmenširdžių. 
Skirtumą sudaro doleris, kuris prieš įstatymus lygius žmones pa
verčia nelygiais. Tačiau tekėdamas pro rankas, jis nesukuria už
daro luomo: visiems sudaro galimybę spraustis į priekį ir prasi
gyventi. Tai traukia žmones į Ameriką iš viso pasaulio.

, šiandien ir pačios JAV yra su visu pasauliu tampriai susi
vijusios, nes visų kraštų buitis dabar yra susisukusi į vieną ka
muolį. Izoliacija jau nebeįmanoma. Amerika jau nebegali išsau
goti tik savo laisvės, nesirūpindama kitų kraštų laisve arba net 
jų išlaisvinimu. Laisvas judėjimas pasaulyje, kuris dabar yra su
veržtas geležinės sienos, JAV yra būtinai reikalingas jų pačių 
gyvenimui ir darbui. Kad ir darydamos kai kuriuos vingius. JAV 
eina pasaulinės politikos keliu nebesulaikomai.

“Mes nežinome, kur einame”, sako viena amerikiečių pa
tarlė. “bet mes žygiuojame”. Tuo išreiškiamas Amerikos veržlu
mas ir net tam tikra rizika. Kad ji būtų mažesnė, šiemet prez. 
Trumanas, paties Kongreso paragintas, liepos 4-tąją sujungė su 
MALDOS DIENA. Jis kreipėsi į visą kraštą, ragindamas melsti 
Dievą, kad “Jis nurodytų tikrą kelią ir duotų ištvermės juo ei i.”

Mes visa širdimi linkime, kad JAV pavyktų jos pasaulinė 
misija, nešanti pavergtiesiems laisvę. Nuskriaustieji ir mažesnieji 
laukia ir didesnio ryžtingumo.

UŽMIRŠTAS 
KAIMAS

TIMOŠENKO UŽ JUDRŲJĮ KARĄ
Sovietų armija ruošiama karui (2)

• Milžiniški manevrai Ukrainoje • “Raudonoji žvaigždė” patenkinta • Stalinas vėl patenkintas 
maršalu Timošenko • Kaip jis vaizduojasi naująjį karą? • Ką Timošenko veikė Kinijoje?

* (Pradžia Nr. 47)

Ta pastaba dūrė 
Uziui kaip kokia yla. Pa
šiepdamas tą šunbemį, jis pra
dėjo šaukte šaukti, kad toks 
kaimas tikrai esąs, bet ant mė
nulio, anapus jo kalnų.

Esama žmonių, kuriems 
generalinio štabo žemėlapiai y- 
ra tiek pat prasti, kaip geriems 
šunims mėsa iš konservų dėžu
čių. Paskui jis drožė kumščia 
į žemėlapį, pašoko kaip įgeltas 
ir viesulu išlėkė laukan. Dar 
įkišo pro langą galvą ir suri
ko: “Gal būt, iš ten jūs par
virsite ne tiktai avis, bet ir to 
kaimo ginklus!”

Kai vėl išaušo, jie dar nebu
vo pargrįžę. Aš buvau šiek tiek 
susirūpinęs ir atsargiai primi
niau Uziui, kad reikėtų į ten 
pasiųsti žvalgus: galimas daik
tas, jie yra sulaikyti kokio nors 
kaimo (vardo Bir el-ummah 
nedrįsau ištarti). Mano pasta

ba. pasirodė, buvo neapdairi ir 
ne vietoje. Uzi apėmė toks siu
tas, jog atrodė jis virtęs ant 
ugnies šokančiu dervišium. 
“Visų pirma”, šaukė jis, “jo
kio kaimo nėra, o antra, mes 
neatsakome už tokius bepro
čius, kurie eina ieškoti žemė
lapyje nesamos vietos.” Apsi
putojęs dar kažką sumykė, iš
lėkė laukan, kaip paprastai, į- 
kišo pro langą galvą ir nusvie
dė man tikro širsmo žodžius: 
“Velniai tave griebtų ir tą ta
vo žemėlapį! Dėl manęs daryk 
ką nori.”

Tie žodžiai rodė jį leidus man 
daryti ką noriu. Taigi aš pa
siėmiau dar penkis vyrus, leng
vąjį kulkosvaidį ir patraukiau 
kalnų linkui. Mes keliavome 
ne pagal žemėlapį, o ta krypti
mi, kurią buvo nurodę arabų 
pasiuntiniai. Keliaudamas aš 
prisiminiau žemėlapį ir tas die
nas, kai jį braižiau. Staiga — 
ką gi galiu jums pasakyti — 
mane nusmelkė nemalonus

Praėjusį kartą kalbėjome a- 
pie Karlsbadą ir ten įsikūrusį 
maišalo Konjevo štabą. Užnu
garį jam sudaro Lenkija, Uk
raina ir Gudija. Ten stovinčiai 
raudonai kariuomenei vado
vauja Minsko štabas su marša
lu Timošenko. Jis taip pat yra 
už judrųjį karą. Greičiausiai 
Konjevas iš Timošenkos pasi
mokė, bet jo nenustelbė. Tas 
senas maršalas vėl paimtas į 
apyvartą. Ką jis veikia?

Žaibo “karas”’ pusnyje ir 
šaltyje ,

Kai dar svilino šaltis, Uk
rainoje buvo patys didžiausi 
manevrai po praėjusio karo. 
Dalyvavo beveik apie pusę mi
lijono žmonių. Geras skaičius 
buvo tikrai užmuštų ir sužeis
tų. Kiti nušalo. Manevrai tam 
ir buvo daromi, kad pūtė stip
rus vėjas, buvo gilu sniego ir 
šalčio iki 20 laipsnių Celsijaus 
(apie 5 Fr. belovv zero). Viskas 
buvo pagrįsta greitu judėjimu, 
kyliais, puolimu ir pasitrauki
mu sunkiai išvažiuojamais ke 
liais ir miškais. Buvo bandoma 
net ir puolančio ‘baltojo prie
šo” nestabdyti, o 'kitoje vieto
je duoti jam stiprų “raudoną 
dūri.” Veikė masė ankų ir lėk
tuvų. Manevrams vadovavo 
maršalas Semionas Konstanti- 
navičius Timošenko. “Raudo
noji žvaigždė”. Sovietų armijos 
oficiozas, po manevrų rašė:

“Mūsų armijos manevrai dar 
kartą parodė mūsų strategų, 
karininkų ir kareivių pasauli
nį pranašumą prieš Vakarų 
imperialistus. Maršalas Timo
šenko, kuris manevrus vedė, 
privertė susimąstyti visus tuos, 
kurie vaikiškai galvoja sumuš
ti Sovietų Rusiją...”

Parašyta, žinoma, propagan
dai: priešai, bijokite! Parašyta 
ir saviesiems padrąsinti: prie
šų nebijokite! O tie priešai po 
manevrų posėd'iavo NATG 
štabe. Parvž:,:je (Marly-Ie- 
Rov rūmuose), ir savo išvadas 
padarė. Jos neskeiciamos. Vie
nas daiktas tačiau žinomas: 
kazokas Timošenko. ant ark
lio nugaros daug laiko pralei
dęs, kavalerijos judrumą nori 
paversti tankų gyvu .judėjimu. 
Žinomas ir kitas daiktas: Sta
linas. pasisavinęs Hitlerio me
todus, savinasi ir nacišką 
“BHtzkrieg”. Raitelis Timošen
ko tam gerai tinka.

jausmas, bet aš neturėjau ka
da savo minčių narplioti: iš 
vienos kalnų proplaišos pasigir
do pasiutęs šunų lojimas. Po 
dešimties minučių mes jau ma
tėme ir šunis ir jų vadovus. 
Galite man patikėti, jog tai 
buvo ne kasdieniškas reginys! 
Mūsų nestebino tai, jog jie vil
ko ant pečių tris avis, bet mes 
išsižiojome pamatę, kaip viso
kio dydžio ir margiausių spal
vų šunes buvo apkrauti gink
lais. Jie skalijo ir riejosi norė
dami nusimesti jiems užkrautą 
naštą.

“Ei.” šūkterėjo man šunų 
komendantas, vaikinas vardu 
Hezroni. ilgas ir plonas kaip 
meridianas, “parnešame tau 
sveikinimus iš kaimo, kurio že
mėlapyje nėra. Laimė, kad jūs 
esate utėlinė vandens koman
da. o ne kovos dalinys, nes 
priešingu atveju egiptiečiai jau 
seniai būtų buvę Tel-Avive!”

Mes nieko nesakėme, o tik 
spoksojome į velkamas avis, 
apginkluotus šunis ir tų šun- 
bernių kramtomas kavos pupe
les. Jau kelias savaites mes ne
buvome kavos ragavę, o kad jie 
kramtė, buvo geriausias įrody
mas, jog anapus kalnų yra dar 
gyvos žmogiškos būtybės. Avis 
ir ginklus dar buvo galima ras

“Gerai, kad jo nelikvidavo...”

Taip prasitaręs vienas iš po- 
lithiuro narių. Galvą jam galė
jo nuimti už 1941 ir 19*2 me
tų pralaimėjimus. Viename 
mūšyje jis sukišo 75.000 rusų 
karių. Stalino pašauktas pasi
aiškinti, niekam nemetė kal
tės, o pats sau. Tas jį išgelbė
jo. Jis pasakė: “Nuo šiandien 
jau nebėra herojaus Timošen
ko, kuris iškilo pilietiniame ka
re 1919-1920 m. Dabar bus 
naujas Timošenko, su naujais 
strateginiais planais Seni mū
sų revoliucijos planai yra pa. e- 
nę.

Gerai žinoma, ked tie jo 
“nauji planai” Sovietų Rusijos 
nebūtų išgelbėję be Amerikos 
maisto, ginklų ir sąjungininkų 
pagalbos. Padėjo jam ir tai. 
kad vokiečiai griebėsi masiškai 
žudyti rusų tautą. Rusai jįju 
taip lengvai į belaisvę nepasi
davė. Susidarė partizanų bū
riai. Dabar Timošenko išėjo su 
savo “naujais planais”: kur ga
lėjo, kirto vokiečiams, kur ne
galėjo — traukėsi. Frontas ė- 
mė judėti, darytis kyhris. Vo
kiečių įvaryti pleištai įstrigo 
(prie Stalingrado, Maskvos, 
Leningrado), o sovietiški susi
darė. Vakaruose spaudžiamus ir 
amerikiečių bei anglų bombar
duojamus vokiečius buvo jau 
lengva laužyti ir Rytuose. Da
bar tiktai Timošenko šūkterėjo 
kazokiškąjį “ura!”. lis nuo 
Maskvos per Gudiją, Lietuvą. 
Prūsiją nusivarė iki Oderio u- 
pės. Tame žygy e. vokiečių 
Trečiojo Reicho liūtui bestim- 
pan.t. užteko garbės vainikų ir 
Timošenkai, ir Žukovui, ir Čer- 
nikevskiui. Visi jie, trypdami 
Lietuvą ir kitus kraštus, ati- 
tripeno iki Berlyno.

Nuo Berlyno pasuko j 
Shensi

Po karo maršalai ir genero
lai Stalinui namie buvo nerei
kalingi, dargi pavojingi. Juos 
reikia visada fronte laikyti. Ti
mošenko buvo išsiųstas į Kini
jos frontą. Mato-tse-tungą jis 
rado Shensi provincijoje, tarp 
Tibeto ir Mongolijos. Ten gali
ma buvo jį lengvai užraukti, 
bet Timošenko išraukė ir į lai
mėtojus išvedė. Jam čia padėjo 
amerikietis gen. Marshallas. 
Šis nacionalistus kiniečius 
stabdė, o Timošenko komunis
tus ginklavo, kurstė ir kovon 

ti bet kur kalnuose, bet kavos, 
mano mieli, arabas nepalieka, 
nors jam tektų bėgti ir akis iš
sprogus.

Kai aš taip žiūrėjau į šuni
nius jaunuolius, dantimis grik
ši nčius, man švystelėjo akyse 
anas vakaras Haifoje, kai nuo 
žemėlapio šluosčiau uogienę ir, 
galimas daiktas, užmiršau at
statyti tą utėlinį Bir el-ummah 
kaimą, kuris dabar beveik is
toriniu patapo.

Grįžus mums į būstinę, tie 
šunberniai pasakojo Uziui, 
kaip jie užkariavo Bir el-um
mah kaimą. Jiems vos tik nuo 
kalnų nusiritus, kaimo seniū
nas ir vyresnieji pasitiko su 
duona bei druska ir pasveiki
no kaip išvaduotojus. Mat. po 
ano pasiuntinių apsilankymo 
jie patys buvo bepradedą abe
joti. ar dar tebegyvena ant 
žemės Dabar, kai laimėjusi 
armija — jie turėjo galvoje šu
nų gaudytojus — atėjo priimti 
jų kapituliacijos, viskas vėl 
grįžta į tvarką, taip pat ir jų 
dvasios pusiausvyra. “Mano 
garbės žodis”, užtikrino šunų 
komendantas, rodydamas avis, 
“mes tų Niaujančių padarų ne
rekvizavome. o gavome dova
nų.” Jis dar pabrėžė, kad prieš 
seniūno namus buvo sudėta 

stūmė. Pagal jo sudarytus pla
nus buvo užimta Mandžurija ir 
šiaurės Kinija. Taip pat kyliais, 
judrmu ir partizanų pagalba.

Kinijai labai tiko Timošen
ko — savo apvalia, plika galva 
ir mongoliškais veido bruo
žais. Jam nestinga ir kiniško 
mandagumo: visada šelmiškai 
šypsosi, arkliškai nežvengia 
kaip Žukovas ir taip nesikeikia 
kaip Konjevas. Jis ir labiau 
draugiškas — tikras “tavorš- 
čius”. Prie jų prisidėjo dar 
1919 metais. Caro kariuomenė- 
nėje buvo puskarininkis, kava
leristas, mėgęs jodinėti ir žve
joti. Daugiausia yra prižvejo- 
jęs ordinų ir visokių žibučių 
ant savo krūtinės. Revoliucijos 
metais nuo caro karininkų, net 
savo kolegų, plėšė juos drauge 
su oda. Tada bolševikai trypė 
ordinus. Dabar karstosi ir žibi- 
nasi. Toks ir Timošenko, kuris 
vėl pasirodė Vakarų fronte su 
Ukrainos manevrais. Ką jis 
juose parodė'

Generolas “Panika”

Jis išgyveno tris panikas: 
kai vokiečiai kūlė rusus, kai 
rusai davė atgal vokiečiams ir 
kai komunistai Kinijoje skerdė 
nacionalistus. Visur buvo pa
nika. Timošenko ją dabar de
da į savo “naujos strategijos” 
pagrindą. Priešą turi sumušti 
generolas “Panika.” Ji pasėja
ma tada, kai priešo linijos su- 
kapojamos tankų prasiverži
mais ir neduodama atsikvėpti. 
Lėktuvai turi pulti kaip ereliai 
ir nuolat kapoti. Nereikia bijo
ti net ir to. jei priešas puola ir 
toliau nueina. "Jei ir prie Mas
kvos priartėtų, mūsų neturėtų 
išgąsdinti”, kalbėjo Timošenko 
karininkams Frunzės akademi
joje, “nes Rusija plati, o Va
karų Europa baigiasi prie Bra
stos...” Ten kaip tik Iii” c mi
nėti manverai.

Be to. Timošenko į savo stra
teginius planus įtraukia parti- 
zanines kovas priešo užnuga
ryje. Ten turi prasidėti sabo
tažai. panikos skleidimas, de
moralizacija. Pabėgėlių kolo
nos turi užkišti kelius, slaptos 
radijos stotys turi skleisti pro
vokacijas, partizanai bauginti 
gyventojus.

Vienoje savo paskaitoje jis 
griežtai pasisakė prieš sustin
gusį frontą. “Reikia laikyti nu
sikaltėliu tą generolą, kuris

krūva ginklų, kas rodė, jog jie 
kariauti tikrai nebuvo pasiren
gę.

Uzi visa tai išklausė nepra
tardamas nei žodžio, nedaužė 
kumščiu žemėlapio ir nelėkė 
kaip vėjas iš kambario, o išėjo 
tylutėlis, šį kartą jis ir galvos 
nekišo pro langą: įšoko į džipą 
ir nukūrė fronto pusėn. Ką 
jis ten pas kuopos vadą kalbė
jo ir ką darė, negavome patir
ti, nes jis daugiau nebegrįžo. Iš 
ten mums prisiuntė vieną auk
štą karininką, kuris civiliniame 
gyvenime yra buvęs archeolo
gu. Jis sėdo ir surašė vyriausy
bei metrinį pranešimą. Jame iš
dėstė istorinius, archeologi
nius, strateginius ir, galai ži
no, dar kokius ten argumen
tus, kurie kalbėjo už tai, jog 
kaimas vardu Bir el-ummah 
galįs būti, ir už tai. jog jo visai 
negalį būti. Tas stipriai pa
grįstas raštas, pridėjus dar vi
sokius pasiūlymus, buvo pa
siųstas į Tel-Avivą ne kuriuo 
kitu, o karinės tarnybos ke
liu.

Aš negalėčiau pasakyti, ar 
tas memorandumas praėjo sa
vo ilgą kelią neužkliūdamas ir 
pasiekė reikiamą vietą. Gal jis 
yra patekęs į miškų departa
mento ar pašto ženklų rinkimo

Leidus publikai lankyti ir apžiūrėti nauju jūrų milžinu INITEII 
STATĖS, N«*w Yorke jo pažiūrėti atsilankė daugiau kaip žmo
nių. Tai rekordinis skaičius, kada nors atėjęs apžiūrėti naujo okeani
nio laivo.

verstų kariuomenę apsikasti ir 
sudaryti "Magino” liniją. Da
barties karo technikos jos 
lengvai sulaužomos. Reikia ju
dėti kaip kavalerijai.”

Taip kalba kavaleristas, da

PAVERGTOJE

Sustiprintas laivu sekimas
Žvejų priežiūra Klaipėdos 

uoste yra ypatingai sustiprin
ta. Žvejų kuterius nuolat saugo 
MVD pasienio apsaugos laivai. 
Rusnės ir Palangos apylinkėse 
yra specialios radijo stotys, ku
rios nuolat su tais laivais pa
laiko ryšius. Jei žvejai plaukia 
toliau kaip 100 km nuo kranto, 
juos lydi didesni laivai su ra
dijo siųstuvais, ir jie nuolat 
pranešinėja į Rusnę ir Palan
gą, kurioje vietoje kuris laivas 
plaukioja.

Kas turi giminiu Amerikoje?

Š. m. kovo pradžioje vieno 
Vilniaus fabriko partijos komi
tetas ėmė skatinti darbininkus, 
kad jie rašytų laiškus savo gi
minėms į Ameriką. Darbinin
kai aiškinosi, kad jeigu ir tu- 

įstaigos archy vą ir ten sau ra
miai ilsis. Viena tėra aišku: 
Bir el-ummah kaimas ir ligi 
šiai dienai vyriausybės dar nė
ra pripažintas, nors jau daug 
kartų jį lankė užsienio žurna
listai ir net fotografavo. Mat, 
mano ponai, nieko nėra sun
kiau, kaip ką nors įrašyti į ge
neralinio štabo žemėlapius, y- 
pač jei kuri vieta neužkariau
ta, bet be kovos pasidavusi, ir 
dar šunų daliniui. Vienas tik 
tai valdžios departamentas, ne
paisydamas jokių formalumų 
ar nepatogumų, kaip aš tai pa
tyriau būdamas Tel-Avive, tą 
kaimą laiko egzistuojančiu: tai 
mokesčių inspekcija.

Mano ponai, tai yra trumpa, 
autentiška užmiršto kaimo is
torija. Aš jums tik dėl to ją pa- 
papasakojau. kad man jau iki 
gyvo kaulo įgrįso klausytis 
tiesiai idiotiškų tos istorijos iš
kraipymų. Galiu tik pridėti, 
kad Haifoje karininkas Uzi 
buvo areštuotas, kai ten atos
togaudamas akmeniu iškūlė 
langą, kuriame buvo išstatyti 
kažkokie žemėlapiai. Vis dėlto 
jis buvo išteisintas, nes jo gy
nėjui pavyko įrodyti, kad jis 

tai padaręs stumiamas kaž 
kokios nesulaikomos išvidinės 
jėgos. Vertė S.

bar apžergęs tanką ir jodinėjęs 
lėktuvais. Laikai pasikeitė per 
tuos 57 metus, kuriuos jis pra
gyveno. TurirTi keistis ir karo 
strategija. Timošenko ją bandė 
Ukrainos manevruose. S.

LIETUVOJE

rėjo ten giminių, tai dabar ne
bežino adresų. Daugumas iš 
tikrųjų jų nebežino, o be to, 
vengia patekti į pinkles.

Tada iš rapkomo atvyko ru
sė inžinierė ir politinių semi
narų vedėja Šupovskaja ir 
klausinėjo, kas turi agiminių 
Amerikoje, nesvarbu, ar žino 
ar nežino adreso. Reikalavo 
pasakyti Amerikoje gyvenan
čių giminių vardus ir pavar
des. tuos adresus, kuriuos 
anksčiau žinojo, o jei ir to ne
žinojo. tai bent kada į Ameri
ką išvyko. Žadėjo adresus su
rasti. Tačiau greičiausiai ko
munistai ir čia sugalvojo naujų 
pinklių.

Rengiamos diskusijos apie 
radiją

Fabrikų darbininkų klubuose 
klausoma Maskvos ir kitų so
vietinių radijo stočių progra 
mos.

Kiekvieną savaitę klubuose 
rengiami pasikalbėjimai radiuo 
temomis. Pasikalbėjimuose pa
prastai dalyvauja vietos parti
nio komiteto nariai ir agitato
riai iš “partkabineto”. Pasi
kalbėjimuose sovietinė radio- 
fonija lyginama su Vakarų ra- 
diofonija, įrodinėjant, kad tik 
sovietinis radijas sako tiesą. Y- 
pač puolama kaip melų skleidė
jai “Amerikos Balsas", “Lais
vosios Europos" ir Vatikano 
radijas.

Agitatoriai reikalauja, kad 
darbininkai dalyvautų diskusi
jose. Tylėjimas laikomas įtar
tinu. Bet. jeigu kas iš darbinin
kų. laikydamasis "generalinės 
linijos”, prasitaria, kad “Ame
rikos Balsas” ar Vatikanas me
luoja, tai diskusijų vedėjai rei
kalauja tą tvirtinimą paremti 
faktais, vadinas, pacituoti tuos 
melus... Dalyvavimas diskusi
jose tvirtinimų neparemiant 
faktais laikomas netinkamu, o 
paminėjus kokį nors pavyzdį 
iš “Amerikos Balso" ar kitų 
radijų, nebeišvengiamai tenka 
eiti ir toliau, nes tuojau klau
sia. ar pats girdėjai, kada gir
dėjai, kur klausei, jei iš kito 
sužinojai, tai kas sakė, kas gir
dėjo ir t.t.



¥ DARBININKAS 1952 m. kepus 2 d., nr. 48

”Kas buvo nieks, tas bus viskuo“ BAŽNYČIA IR PASAULIS

Tam žmogui, dar
bininkui. užpildžiau dar 
vieną anketą, kurioje reikėjo 
sužymėti ne tik gimines, bet ir 
pažįstamus užsienyje, visus ži
nomus “liaudies priešus”. o taip 
pat ir visus jo pažįstamus. Pir
miesiems klausimams mes ne
radome žmonių, o pažįstamais 
surašiau jo pažįstamus kėdai
niškius burliokus bei žydus. 
Žmogelis visus lapus drebančia 
ranka pasirašė ir man padėko
jo. Susirinko visa sugrubusio
mis rankomis ir išėjo.

1941 m. pavasarį jį visai at
sitiktinai sutikau buv. Vytauto 
prospekte ties Darbo Rūmais. 
Jis mane pažino ir mes pasisvei
kinome Sis žmogus buvo iški
lęs iki enkavedistų. 1941 m. 
prieš Kalėdas jis drauge su Ba
ronu buvo pakartas Kaune ą- 
žuolyne. nes io pavardę anuo 
metu dar gerai prisiminiau. Tai
gi. parašiau draugiškai prašy
mą. kad jis gautų vietelę ir 
drauge pražūtų.

"Valstiečių Laikraščio" 
redaktorius

Visai netikėtai 1935 m. pa
vasarį užkliuvau į Kėdainius, 
kur mano dvi pažįstamos gim
nazistės supažindino su savo

ŽMOGUS. KURIS ATVEŽE J
LIETUVĄ AUKSO KARDĄ

Pagerbtas Kun. J. Simonaitis

Birželio 29 d. šv. Petro ir 
Povilo paprapija iškilmingai 
minėjo savo klebone? kun. Juo
zo Simonaičio jubiliejų—kuni
gystės 30 metų.

Bažnyčioje mišias eelebravo 
pats jubiliatas, asistavo jubi
liato dėdė kun. Juozas šešto
kas. seniausiai gyvenąs lietuvių 
kunigas JAV; diakonas buvo 
kun. M. Kemėžis. subdiakonas 
kun. Bagdanavičius. MIC; pa
mokslą sakė tėvas V. Gidžiū
nas. O.F.M.. pamaldose giedo
jo choras naujai išmoktas mi
šias. vadovaujant J. Žilevičiui, 
ir solistė Darlys Drangelienė.

Vakarienėje .jubiliatą sveiki
no. be parapijiečių ir artimųjų, 
dar eilė svečių iš kitur; tėvų 
marijonų vardu Marianapolio 
vienuolyno viršininkas. tėvų 
pranciškonų vardu Brooklyno 
vienuolyno viršininkas, prela
tas Kelmelis, prelatas J. Bal - 
kūnas, prof. K. Pakštas, .jubi
liato brolis Dr. Simonaitis (iš 
Chicagos). kun. Albavičius (iš 
Chicagos) ir kt. Dainavo žino
mosios M. Kižytė ir Darlys 
Drangelienė. akompanuojant 
Šidlauskui.
Kun. J. Simonaitis yra brook- 

lynietis. Jo gimimo data—1898 
m. impos 26 d. Pirmąsias mi
šias atlaikė taip pat Brooklyne 
Angelų karalienės bažnyčioje 
1922 m. Porą metų pabuvęs 
vikaru pas savo dėdę kun. J. 
Šeštoką Atfšros Vartų parapi
joje New Yorke. nuo 1924 m. 
buvo paskirtas ElizabGho kle
bonu. čia. vienoje iš didžiausių 
lietuviškų parapijų, per 28 me
tus jubiliatas įsigijo savo dar
bais parapijiečių ir pla’esr.ių 
lietuvių riuoksnių pagarbą.

Jis gerai suprato parapijos 
darbo didžiausios talkininkės 
parapijos mokyklos reikšmę. 
Ja išplėtė, sustiprino, pak

šiemet šaukiamas liepos 22-23 
dd.. TT. Pranciškonų vienuoly
ne Kennebunk Port. Maine, 
Vienuolyno viršininkas mielai 
sutiko priglausti ne tik patį su 
važiavimą, bet ir visus suva
žiavimo daiyvius. parūpinant 
jiems nakvynę. maistą ir kt.

Visi iiemvj-n kunigai iš JAV 
ir Kanados maloniai kviečiami 
suvažiavime dalyvauti, čia tu
rėsime progos pasvarstyti ak- 
tualiuusiuo ,■> toracijos reika

J. DIRŽYS

draugių ir draugų būreliu. Bū
relyje buvo vienas gana tylus 
berniukas, baigiąs VH-ją kla
sę. iš Krakių miestelio. Jonas 
Zinkus. Jis mane su būriu 
moksleivių vedžiojo po Kėdai
nius ir rodė visa, kas tik buvo 
įdomiausio ir kas sekmadienį 
buvo galima pamatyti. Su J 
Zinkumi. išsiskyrėme gerais 
draugais.

Vasaros metu dar buvau už 
sukęs į Krakių miestelį ir su J. 
Zinkiuku vaikščiojom po apylin 
kės ir siautėme su kitais moks
leiviais jo tėvų stambiame ūky
je. Jų šeima gyveno turtingai, 
nors tėvas jau buvo miręs. Apy
linkės žmonės pasakojo, kad 
Zinkus buvo seniau Krakių v. 
savivaldybes sekretorius, žino
mas apylinkėje kairysis ir ge
rokai valdžios turto nugriebęs. 
Tačiau senasis Zinkus buvo tur
tingas iš seniai ir savivaldybės 
pinigais negalėjo praturtėti. 
Tai buvo tik pavydo sukeltos 
paskalos.

1936 m. rudenį J. Zinkus at
sirado jau Kaune ir pradėjo 
studijuoti teisę. Mūsų draugys
tė su Zinkų Jonuku tapo labai

viesdamas vadovauti šv. Pran
ciškaus seseles. Dabar mokyk
la turi apie 700 vaikų ir pnr 
savo jubiliejų galėjo kun. Si
monaitis pasidžiaugti mokyklos 
organizuotu ir gausiu dalyva
vimu. Kun. Simonaitis vienas 
iš tų, kurie gyvai atsiliepė i 
balsus, kad būtų sustiprinta 
lietuviška dvasia mokykloje ir 
pakvietė mok. Dzikienę dėsi yri 
lietuvių kalba visiems tos mo
kyklos vaikams.

Parapijoje suorganizavo vy
čius. sodalietes. katalikus karo 
veteranus. Buvo išrinktas visos 
Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybės pirmininku. Vyčių 
garbės nariu.

Tai vienas iš kunigų, gimu
sių jau Amerikoje, bet gražiai 
išlaikiusių lietuvybę ir ją ak
tyviai rėmusių. 1927 m. kun. 
Simonaitis suorganizavo ir va
dovavo vyčių ekskursijai j Lietu
vą. Tada vyčiai įteikė aukso 
kardą, dovaną Lietuvos k a 
riuomenej.

lus, o taip pat pasidžiaugti gta 
žia Maino gamta ir ramiu At
lanto pajūriu.

Gerbiamieji kunigai prašomi 
iš anksto pranešti namų virsi 
ninkui (Father Superior. 
Franciscan Monastery. Kenne
bunk Port. Me.) apie dalyvavi
mą suvažiavime, kad iš ank-to 
galima būtų sutvarkyti nakvy
nės ir kitus suvažiavimo rei
kalus.

Suvažiavimo programa bu^ 

glaudi, nors pastebėjau, kad jis 
gyveno kažkokią sunkią dvasios 
krizę. Pradžioje maniau, jog 
pasimaišė toji geltonplaukė, 
vieno dvarininko duktė, ir su
jaukė .jo dvasios pusiausvyrą. 
Tačiau su Jonu susitinkant be
veik kasdieną ir labai dažnai 
ilgą kelio gabalą grįžtant kartu 
(visados lipdavome Kauko 
laiptais ir labai dažnai jį paly
dydavau iki P. Vileišio aikštės 
galo), pastebėjau, jog ne mer
gaitė čai kalta. Jis nešiodavosi 
tuo metu “Literatūros” žurnalą 
ir man daug kalbėdavo apie 
sovietines literatūros, meno ir 
socialinio gyvenimo pažangą. 
Taip pat jis pradėjo gana piktai 
šaipytis iš krikščionybės. Vieną 
dieną pasisakė man. kad su 
krikščionybe jau nutraukęs vi
sus saitus, o dabar įstojęs į 
“Varpą" ir su draugais kovo
siąs prieš tikybinius prietarus 
liaudyje. Per jį susipažinau su 
visa eile naujų jo draugų, kurių 
tarpe studentų nebuvo daugiau
sia. bet šiaip prasilavinę jau
nuoliai ir jaunuolės. Porą kartų 
jis mane nusivedė pas savo pa
žįstamus į namus, kur susirin
kęs jaunimas linksminosi ir 
kalbėjo daug socialiniais klau
simais. tačiau visos išvados jau 
dvelkė aiškiu komunizmu. Ne
žinau. kuo mūsų draugystė tuo 
metu su J. Zinkumi būtų pasi
baigusi. jei ne staigus .jo areš
tas. 1936 m. lapkričio mėn. Jo
nas Zinkus buvo sulaikytas 
Italijos g-vėje ir pas jį rasti 
slapti leidžiamos “Tiesos” 
rankraščiai. Apie jo suėmimą 
tesužinojau tik po dviejų dienų 
iš vienos kėdainiškės mergai
tės. Mūsų pastangos J. Zinkų 
iškrapštyti iš saugumo rankų 
pasibaigė niekais. Jis buvo tei
siamas 1937 m. kovo mėn. už 
slaptą veiklą komunistų parti
joje. J. Zinkų sutiko ginti adv.
L. Purėnienė. tačiau jį vistiek 
teismas nubaudė 8 metais sun
kiųjų darbų kalėjimo. Kaip ne
pilnamečiui. bausmę sumažino 
iki 6 motų. Teismo metu paaiš
kėjo. kad jau Kėdainiuose Zin- 
kiukas buvo įtrauktas į komu
nistinį veikimą. Atvykęs į Kau
ną. slaptai gyveno, nesiregis- 
travęs policijoje. Taip pat buvo 
pastebėtas turįs neaiškius ry
šius su vie‘os komunistiniu jau
nimu ir naktimis besilankąs ko
munistų gyvenamose gatvėse. 
Suėmimo metu rastieji rank
raščiai buvo no jo parašyti, ta
čiau vienoje kitoje vietoje jo 
ranka pataisyti. Išklausęs visą 
teismo ir jo sprendimą, aš vis 
dar negalėjau suprasti, kokiu 
būdu šis jaunuolis pritapo prie 
komunistų ir taip greit įgavo 
tokį pasitikėjimą, jog buvo jam 
patikėti net “Tiesos" redakci
niai reikalai.

J. Zinkus is Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo buvo pervežtas 
į Raseinių kalėjimą, skiriamą 
nepilnamečiams. Motina, kuriai 
mes padėjome surasti J. Zinkui 
gynėją, išvažiavo tuoj pat na
mo. nesumokėjusi nė sutarto 
atlyginimo adv. L. Purėnienei, 
ners pinigų ji niekados nestoko
jo. Vėliau kelis kartus adv. L. 
P’irėni°nė J. Zinkaus draugams 
rado reikalo priminti, kad tą 
vaiką gynusi nemokamai. Po 
šios motinos elgesio man pasi
darė aišku, kodėl J. Zinkus. tik 
atvažiavęs studijų, jau kalbėjo, 
kad susirastų kokį nors darbelį, 
kad užsidirbtų pinigo. Mūsų a- 
kimis visa tai atrodė gana juo
kinga. nes buvo turtingos šei
mos vaikas ir galėjo turėti pi
nigo reikalingoms studijoms. 
Ar ne tas motinos šykštumas J. 
Zinkų bus įpainiojęs pas komu
nistus .'...

(Bus daugiau)

išsiuntinėta kiekvienam asme 
niškai.

Iki pasimatymo suvažiavime
ALRK Kunigų Vienybės

Centro Valdyba

Chicagos Dariaus-Girėno veteranu posto vadovybė: komandierius 
>1. L. -Paukštis, komandieriaus pav. A. Kasper ir direktorių pirm. Al. 
Helis.

RUOŠIAMOS DIDELES IŠKILMES
Chicagos lietuvių tarpe įsigy

venęs 18 metų paprotys-tradici- 
ja kiekvienais metais ruošti 
Chicagos lietuvių didvyrių mi
nėjimą.

Liaudies dainose apdainuoti 
didvyriai, tapę lietuvių tautai 
kelrodžiu į pasiryžimą ir ištver
mę. yra kapitonas Steponas Da
rius ir leitenantas Stasys Girė
nas. vieni iš pirmųjų aviacijos 
pionierių. įrodę pasauliui, kad 
žmonija, turėdama savo tarpe 
pasiryžėlius, gali nugalėti ir 
sunkiai nugalimas kliūtis.

Toji lietuvių didvyrių trage
dija ir jų mirtis virto pergale ne 
tik rūstaus Atlanto vandenyno, 
bet tatai buvo taip pat naujas 
impulsas, naujas akstinas lietu
viams drąsiai žygiuoti perskau- 
smus į garbę ir per kovas į per
galę.

Dariaus - Girėno Postas kiek

LIETUVIAI
VOKIETIJA

Mažosios Lietuvos Taryba
M. Lietuvos Tarybos suva

žiavimas įvyko per šeštines 
Luebccke. Jame taip pat daly
vavo Vilko pirm. M. Krupavi
čius ir Vliko VT narys M. Bra- 
kas. kurie padarė suvažiavimui 
pranešimus. Naujosios MLT 
prezidiumo pirmininku per
rinktas E. Simonaitis, vicepir
mininku — M. Brakas. Apie 
suvažiavimą buvo suruošta 
speciali radijo transliacija į 
kraštą.
Birželio minėjimai per Vokieti

jos radijo siųstuvus
Stuttgarto radijas birželio 13 

d. 22.10 vai. davė transliaciją, 
pavadintą “Baltijos pasija” 
drauge su reportažu ir būdin
gomis dainomis. Birželio 14 d. 
visų 3 Pabaltijo tautų vardu 
kalbėjo estų pulk. Jakobsonas, 
latvių — min. R. Liepinš ir lie
tuvių — URT valdytojas prof. 
Z. Ivinskis. Birželio liūdnųjų 
minėjimų sukaktis taip pat bu
vo paminėta per Rias Berlyno, 
NAVDR Koelno ir kitus siųstu
vus.

Siūlosi bendradarbiauti
Vokietininkų leidžiamo “Me- 

meler Dampfboot” redakcija 
pasiūlė lietuvių informacinėms 
įstaigoms keistis informacijo
mis ir drauge, nekeliant sienų 
priešingumų, dirbti tarp to pa
ties likimo ištiktų Klaipėdos 
krašto vokiečių ir lietuvių ry
šiams sustiprinti. Tas pasiūly
mas buvo apsvarstytas ir jam 
iš dalies buvo pritarta.

PRANCŪZIJA

Derinama veikla
L. šalpos Draugijos iniciaty

va įvyko pasikalbėjimas 
Prancūzijoje veikiančių vieno
kiu ar kitokiu vardu lietuviškų 
sambūrių. Buvo pasikeista nuo
monėmis, kaip būtų geria”, lie
tuviams Prancūzijoje organi
zuotis ir veikti.

Europinio Sąjūdžio 
posėdžiai

Gegužės 21-23 d. Liuksem
burge vyko Europinio Sąjūdžio 
vyr. organo — Tarptautinio 
komiteto — posėdžiai. Lietu
vių, latvių ir estų taut. komi- 

vienais metais ruošė ir ruošia 
mūsų didvyrių minėjimą, bet 
šiais metais tos organizacijos 
valdyba, įvertindama susidėju
sią padėtį, iškėlė sumanymą 
ryškiau užakcentuoti jų tėvų ir 
protėvių krašto tragingą būk
lę.

Demonstracijos data numa
tyta liepos mėnesio 13 d. Chica
goje, Marųuette parke, prie Da
riaus-Girėno paminklo. Komi
tetas yra numatęs pakviesti vie
ną iš įžymiausių amerikonų kal
bėtojų. Užangažuoti visi Chica
gos ir apylinkių lietuviški cho
rai. Šventėje pasižadėjo daly
vauti 45 Amerikos Veteranų 
Legijono Postai, kurie atliks iš
kilmingas kariškas prie pamin
klo iškilmes. Kai kurios lietuviš
kos organizacijos ir klubai ruo
šia specialias judančias platfor
mas, kad turėtų galimybės ryš- 

PASAULYJE
tetams šiame sąjūdyje atsto
vauti buvo įgaliotas Dr. S. Bač
kis, Centro ir Rytų Europos 
kraštų krikšč. demokratams 
atstovauti tos s-gos buvo dele
guotas įgal. min. E. Turauskas. 
Baigiamasis posėdis praėjo la
bai iškilmingai. Jame dalyvavo 
Liuksemburgo didžioji kuni
gaikštienė Charlotte, Didž. 
Liuksemburgo Kunigaikštystės 
visa vyriausybė ir visas diplom. 
ir kons. korpusas Liuksembur
ge. Ta proga Lietuvos atstovas 
Paryžiuje Dr. Bačkis aplankė 
Liuksemburgo užs. reik, mini
sterijos generalpolitinį direkto
rių.

“Laisvės draugų” 
konferencija

“Laisvės draugų” tarptauti
nėje konferencijoje, kuri įvyko 
Paryžiuje, iš lietuvių dalyvavo 
Dr. S. Bačkis ir įg. min. E. Tu
rauskas, kuris diskusijose pa
darė intervenciją pavergtųjų 
kraštų vardu. Už juos ypač už
sistojo S. Madariaga, kuriam 
už tą intervenciją lietuvių var
du padėkojo Dr. S. Bačkis.

OLANDIJA
Gausėja lietuviškos sueigos
J lietuviškas sueigas vis dau

giau susirenkaa lietuvių. Jų 
organizavimu ypač rūpinasi 
kun. J. Klevinis iš Limurgo ir 
A. Galkus — Amsterdame. Pa
maldų laikyti iš Belgijos atva
žiuoja lietuvis kunigas. Ams
terdame kuriama lietuviška 
biblioteka.

URUGVAJUS 
Grįžta į Lietuvą

Lietuviai komunistai leidžia 
laikraštį “Darbas”’. ' 
jo numeryje paskelbti du laiš
kai: savo noru i 
siją J. Donkaus, 
deportuoto Vyt. Šviesos. Pasi
rodė, kad Donkus vietoj Vil
niaus buvo nuvežtas į Radvi
liškį, kur niekas nepripažino jo 
sovietinio paso. Parvežti jo 
laiškai, kuriuos žadėjo pats iš
siuntinėti, buvo iš jo bolševikų 
žvalgybos atimti. V. šviesa pir
miausia buvo nuvežtas į lenkų 
repatriacijos skyrių. Iš Urug
vajaus į Sov. Lietuvą leidžiama 
grįžti tiems, iš kurių šeimų nie
kas neištremta į Sibirą.

i
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išvykusio į Ru- * 

iš Brazilijos

• Romoje kalbama, kad 
1954 metai gali būti paskelbti 
specialiais šventaisiais metais 
ryšium su 100 metų sukakti
mi; kai buvo paskelbta Marijos 
Nekalto Prasidėjimo dogma.

• Liepos 4 d., JAV Nepri
klausomybės paskelbimo šven
tę, Kongresui pageidaujant, 
prez. Trumanas paskelbė mal
dos diena visam kraštui. Savo 
rašte jis ragina prašyti Dievą, 
kad “Jis duotų išminties pa
žinti tikrą kelią ir ištvermes 
juo eiti.”

• Šv. Marija Goretti, karžy
giškai gynusis nuo puoliko, bu
vo nužudyta prieš 50 metų lie
pos 6 d. Ji pripažinta šventąja, 
kad mirtimi apgynė savo nekal
tybę.

• Sutino koplyčios lubos iš
gražintos Mykolo Angelo pieš
tais paveikslais. Lankantieji 
Vatikaną turistai mėgdavo 

kiau pademonstruoti mūsų 
troškimus. Numatoma taip pat 
visa sprausminių eskadrilė, ku
ri iškilmių metu skraidys virš 
Marųuette Parko. Pakviestas 
taip pat žymus skaičius Federa- 
lės. Valstybės ir miesto atstovų, 
kurie savo atsilankymu pagerbs 
Dariaus-Girėno atmintį ir pasi
ryžimą.

Ko gi reikalaujama iš kiek
vieno lietuvio, kad ši šventė pa
vyktų? Jokių mokesčių, įsipa
reigojimų ar pareigų. Vieno vie
nintelio dalyko Komitetas pra
šo Chicagos ir Apylinkių lietu
vių: būtinai dalyvauti šiame so
lidarumo sambūry.

Joseph G. Kamin, Chairman
Public Relations Committee 

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

Lieluviii Pranciškonu Virinio!vna
KENNEBUNK PORT, MAINE

I KLIERIKUS PRIIMAMI
lietuvių šeimų sūnūs, baigę bent 8 skyrių pradžios mokyklą. 
Kandidatai, baigusieji pradžios mokyklą, 4 metus mokinasi 
Mažojoje Seminarijoje Lovvell, Mass., kur išeinamas High 
School’ės kursas. Atlikus naujokyną, studijuojama filosofi 
ją ir teologiją. Gabūs mokiniai nuo mokesčio Mažojoje Se
minarijoje yra atleidžiami.

Priimami taip pat

KANDIDATAI J BROMUS
l!

Dėl priėmimo sąlygų kreipkitės:
Verv Rev. JUSTINAS VAŠKVS, O.F.M.

Kennebunk Port, Maine.

At BI RN. MASS.

“Sjinbolis Alkanu Amerikiečiu”

HOM ARI) JOHASOVS

Geresniam apfanarnavimui naudokitės

Greičiausios. švariausios ir užtikrintos
TANI MAŠINOS

veikia 24 valandas
Tel. 6-5105

103 MURRATV AVĖ. WOR( ESTER, MASS.
i ’l

gulti ant glindų ir per žiūronus 
spoksoti į lubas. Dabar už
drausta taip daiyti. Sixtino ko 
plyčion kardinolai susirenka 
popiežiaus rinkti.

• Italijoje, Asyžiaus mieste, 
buvo užsidegusi garsi šv. Pran
ciškaus Asyžiečio bazilika. 
Šventojo relikvijos išgelbėtos. 
Smarkiai apdegė zakristija. 
Gaisro priežastis aiškinama.

• Masonai Vokietijoje vėl 
atgyja. Prieš karą jų buvo arti 
100.000. Dabar jie vėl turi 206 
ložes, liet narių skaičius neži- 
nimas. Masonai yra Katalikų 
Bažnyčios pasmerkti ir kas 
prie jų dedasi, užsitraukia eks
komuniką. Artimos masonams 
organizacijos yra Rotary Club, 
YMCA, YWCA ir kt.

• Socialistai Vokietijoje pa
sisakė prieš ruošiamą įstaty
mą. kuris leistų darbininkams 
dalyvauti didesnių įmonių 
valdyme. įstatymas paruoštas 
krikščioniškų partijų. Socialis
tai siekia pilno įmonių nusavi
nimo. kaip tai padaryta Sov. 
Rusijoje.

• Vakarų Vokietijon pabė
gusių ir bolševikų išvarytų 
žmonių iš Rytų Vokietijos 60 
proc. sudaro katalikai. Jie la
biausia komunistams priešinasi 
ir daugiausia nuo jų nukenčia.

• Turki.jo.je dabar yra visiš
ka tikėjimo laisvė. Iš 21 milijo
no gyventojų 55.084 yra kata
likai.

• Tito Jugoslavijos komu
nistinis diktatorius, neseniai

pasakytoje kalboje smarkiai 
puolė jaunimą, kuris vis dau
giau linksta tikėti ir ieškoti ry
šio su Dievu.
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^PRIEDAS

DARBININKAS

"Darbininko” redakcija, 
minėdama Maironio mirties 20 
metų sukaktį, kreipėsi į buv. 
Maironio Muziejaus vedėją, 
Bern. Brazdžionį, patiekdama 
keletą klausimų iš Muziejaus 
istorijos ir apskritai apie Mu
ziejų. Štai jo atsakymas: 

Muziejinių atminimų, vieto
vių ar namų, surištų su liet, 

rašytojais, išskyrus Poškos 
Baublį, vysk. Baranausko klė
telę, per trumpą nepriklauso- 
somo gyvenimo laikotarpį ne
suspėjome suorganizuoti. Kau
ne buvęs "legendinis” Ad. Mic
kevičiaus namelis be to vardo 
daugiau nieko neturėjo. Dėl 
Kudirkos namų tik pasisiclo- 
davom, kad kažkada kažkas 
prie jų prikalęs mėsos parduo
tuvės iškabą. Nei Jakštas, nei 
Vaižgantas, svetimuos pakam
piuos prisiglaudę, savo žemiš
kais palaikais bei palikimais 
nesirūpino, ir vos tik jiems mi
rus, jų gyvenvietės tuojau bu
vo užimtos kitų. Gerai dar, kad 
Vaižganto darbo kambario “a- 
pyvoka” pasirūpino Universite
tas. laikinai keletą daiktelių 
priglaudęs skaitykloje. Jakšto 
butas buvo išskirstytas, be
rods. be jokio fotografinio už
fiksavimo, o netrukus tos pa
talpos paverstos versloviete. 
Maironis bene vienintelis se
nesniosios kartos mūsų rašyto
jų. buvęs “namų savininkas”, 
pasirūpino, kad jo atminimas 
nebūtų, anot tos patarlės, vė
jų išgaudytas, ir net testamen
te paminėjo muziejaus, raštų 
leidimo ir honoraro, susidariu
sio iš tų raštų paskirtį, būtent, 
‘paminklėlio” pastatymą...

Išgyvenęs daugiau kaip 20 
me‘ų senuose, istoriniuose na
muose. Kauno senamiesty. Mu
ziejaus gatvėj. Nr. 5, paskuti
niais metais Maironis baigė 
statydintis Aleksote naujus na
mus. kuriuose tačiau gyventi 
dainiui nebeteko. Pagal veiio- 
nies valią Maironio Muziejus 
turėjo būti suorganizuotas jo 
naujuose namuose. Tačiau, po 
ilgesnių svarstymų ir delsimo, 
remiantis tuo, kad naujieji na
mai neturi nieko "maironiško” 
ir kad didelė poeto gyvenimo 
dalis praleista senajame name 
ne tik vardu, bet ir atminimais 
neišdildomai yra tapę “Mairo
nio namais”, kuriuos .jis net 
savo poemoje “įamžino”. Mu
ziejus pradėtas organizuoti ir 
įkurtas senuosiuose Maironio 
namuose. Jo išlaikymu rūpino
si Šviet. Ministerija. Kad su
sitaupytų išlaidos, iš karto Mu
ziejaus patalpose įkurdintas 
Tautosakos Archyvas, kuris 
šalia savo tiesioginio darbo rū
pinosi ir Muziejumi: grąžino 
dalį daiktų, kurie priklausė 
prie buto apstatymo, padirbdi
no porą vitrinų rankraščiams 
išstatyti, padėjo svečių knv- 
g3-

Viso Maironio butas turėjo 7 
kambarius ir virtuvę. Muziejų 
pradėjus, iš jų aptvarkyti buvo 
trys: prieškambaris, darbo
kambarys, ir salionas. Tik pas
kutiniaisiais metais ir Mairo
nis pats užėmė visą butą, gi 
anksčiau jo dalį išnuomodavo. 
Maironio nuomininkais yra 
buvę Smetona su šeima, kun. 
Krupavičius, prof. Tamošaitis, 
rodos, prof. Voldemaras ir kt. 
Šeimininkavo Maironio sesuo 
Marcelė, kurios butukas buvo 
šalia ir į kurį galėjai įeiti iš di
džiojo valgomojo — salės, de
koruotos arch. T Daugirdo. J- 
rengiant Muziejų, kiti kamba
riai atremontuoti, naujai išda
žyti. be Maironio buto spalvų 
charakterio, nes tokio ir nebu

vę galima "atgaivinti”, ka
dangi nei pats Maironis prie 
buto remonto darbų nesikišda- 
vęs, spalvų nenurody davęs; re
montuojama dažniausiai būda
vo atostogų metu, kai Maironis 
vasarodavo.

Tautosakos Archyvui išsikė
lus, Muziejus paliko be priežiū 
ros. 1939 m. švietimo Ministe
rija paskyrė vedėją (Braz- 
džionį), kuris rūpintųsi tik 
Muziejaus tvarkymu, jo ugdy
mu ir Maironio medžiagos rin
kimu. Parengtas Muziejaus 
tvarkymo ir darbo planas. Nu
statytas Muziejaus pobūdis. Jis 
buvo dvigubas: paminklinis 
(atstatyti ir išlaikyti butas, 
kaip jame poetas gyveno) ir 
archynis (rinkti ir kataloguoti, 
tvarkyti visą medžiagą, liečian
čią Maironio asmenį, jo gyveni
mą .kūrybą).

Deja, paskutinieji, sovietinių 
bazių įvedimo metai kaip 
daugeliui kitų kultūrinių, taip 
ir šiam darbui uždėjo sunkią 
leteną, — trukdė nuotaikos, 
trūko lėšų, kol užplūdusi komu
nistinė okupacija Muziejaus 
tvarkymo darbą visai nutrau
kė. Iš švietimo Ministerijos 
Muziejus perėjo Švietimo Ko- 
misariatan. kuris netrukus 
“nebeturėjo” iš ko mokėti ve
dėjui algos, patį vedėją tačiau 
palikdamas už muziejaus tvar
ką atsakingą. Tuo būdu Mu
ziejus, formaliai neuždarytas, 
išbuvo iki 1941 m. pavasario, 
kada jį perėmė Vilniaus Moks
lų Akademija. “Atgaivintas” 
Muziejus turėjo būti nebe vien 
Maironio, bet apskritai Litera
tūros Muziejus, kur būtų ren
kami Tarybinės Lietuvos rašy
tojų raštai ir palikimai. Nauji 
įvykiai, nauja santvarka, nauji 
okupantai ir vėl Muziejui už
dėjo naujus uždavinius.

Muziejus liko Mokslų Akade
mijos žinioj, maironica buvo 
renkama ir papildoma, bet ša
lia to buvo perkeltas iš Univer
siteto dalis Vaižganto “muzie
jaus” ir telkiama kitų rašytojų 
medžiaga. Gausiai padidėjo fo
tografinis, laiškų, rankraščių 
archyvas. Surinkta, liet, kalbos 
mokytojams ir mokiniams pa
dedant. daug atsiminimų apie 
Maironį iš jo apylinkės senųjų 
žmonių pasakojimų, papildytas 
Maironio raštų rinkinys, gauta 
jo laiškų ir k. Visa tai ėjo. kaip 
ir kitų rašytojų medžiaga. į 
archyvą. O Maironio Muziejų 
sudarė jo “atstatytas” butas 
toks, koks jis, sesers Marcelės 
liudijimu, buvo Maironiui gy
vam esant. Butas su baldais, 
su paveikslais (originalais, 
pieštais lietuvių dailininkų), sų 
visa apyvoka, imtinai iki poe
to pusryčių servizo, kurį Mu
ziejui paskolino ir patvarkė 
sesuo Marcelė.

Vitrinose po stiklu šalia 
rankraščių žiūrovo dėmesį pa
traukė dainiaus charakterin
gieji ‘pensnė”, jo senoji plunk
sna ir naujas auksinis Ameri
kos lietuvių dovanotas ‘parke
ris” su įrašu. Šalia jų insigni
jos ir garbės ženklai, tarp ku
rių ir... lietuviškas Gediminas, 
deja, ne pirmo laipsnio orde- 
nas. Viršum stalo laurų vaini
kas, dovaontas irgi, deja, ne 
atgimusios .jaunosios Lietuvos 
sūnų: bet Latvijoj per vieną 
Maironio pagerbimą, surengtą 
mnsr. Jasėno iniciatyva. Skau
du tai šiadieną prisiminti. Bet 
kas žino, kas bėra palikę ir iš 
to. kas sudarė tą Atgimimo 
Pranašo Muziejaus pradžią, 
kuri būtų išaugusi į gražų tau
tos pagarbos ir atminimo pa
minklą?

Chicagos pavasaris visada 
atžymimas meno parodomis. 
Neseniai vykusioje bažnytinio 
meno parodoje dalyvavo trys 
lietuviai dailininkai su savo 
grafikos darbais. Puošniuose 
Meno Instituto Rūmuose tarp 
daugelio Amerikos ir Europos 
dailininkų matėme ir V. Petra
vičiaus ir R. Veselausko kūri
nius.

Pavasarinėje Illinois Valsty
bės dailininkų meno parodoje 
tarp 120 įvairių tautų dailinin
kų dalyvavo M. Šileikis ir J. 
Pautenius, išstatydami ‘-Pava
sarius”.

Gegužės mėn. antroje pusėje 
ir birželio pradžioje įvyko lie
tuvių dailininkų paroda. Tiesa, 
joje nebuvo atstovaujami visi 
Chicagoje gyveną lietuviai dai
lininkai. Surengtoje parodoje 
dalyvavo € lietuviai dailinin
kai: A. Vantas, V. Ignatavi
čius, J. Pautienius ir I. Šlape
lis; du senųjų ateivių atstovai:
M. Šileikis ir P. Skupas.

Birželio mėn. (6 nr.) “Ai
dų” numeris talpina šiuos 
straipsnius: Juozo Alaušiaus— 
Kultūra ir politika; Pr. Skar
džiaus — prof. Eduardas Her- 
mannas; J. Vaišnoras, MIC, — 
Arkiv. J. Matulevičiaus Vil
niaus Golgota; Dr. M. Vorobio- 
vo — Dail. M. Dobužinskis. 
Dailiosios literatūros randame: 
J. Augustaitytės - Vaičiūnienės
— eilėraščius, Jono Meko eilė
raščius, Jurgio Savickio novelę
— Vienas už visus, visi už vie
ną.

Kūrybos pasaulyje: Kan. M. 
Vaitkus — Dėl Margalio ir jo 
“Leiskit į tėvynę”: Dr. J. Ba
lio — Pastabos apie lietuvišką 
pasakų knygą; Dr. A. Balti
nio — V. Gutauskas: Kas žiū
ri ir nemato; L. Žilevičiaus —

Architektas J. Molokas 
padarė keletą projektų varian
tų lietuvių bažnyčiai Marųuette 
parke. Tiems variantams jis 
panaudojo Vilniaus ir kitos lie
tuviškos architektūros moty
vus.

S .m. gegužės 9 d. Kanadoje. 
Ot-tatvos universitete, Facultv 
of Arts, Marija Paplauskienė- 
Ramūrriene apgynė dizertaciją 
(summa eum laudc). Tai bene 
pirrrioji lietuvai'r. įgijusi dok
toratą Kanadoje.

Dr. Marija Paplauskienė 
Ramūnienė (Makauskaite) yra 
gimusi Kaune, baigusi Kauno 
“Aušros” mergaičių gimnazi
ją. studijavo V. D. Universite
to Humanitarinių Mokslų Fa
kultete istoriją ir filologiją. 
Baigusi mokytojavo “Aušros" 
mergaičių gimnazijoje. Vokieti
joje 1945-48 m. studijas gilino

Nėra abejonės, kad ir Ame
rikoje yra asmenų, kurie turi 
ir saugo ne vieną Maironio at
minimą — fotografiją, rank
raštį. laišką, ar knygą su para
šu. šios sukakties proga norė
tųsi iškelti sumanymą, jei ne 
surinkti, tai bent visa tai sure
gistruoti, kad per laiką nežūtų 
be žinios ir neišsiblaškytų. Tu
rime savo tarpe ir asmenų, ku
riems Maironio “palikimas" v- 
patingai rūpi. Vienas .jų yra ar
timas Maironio draugas ir 
testamento vykdytojas — kan. 
Mykolas Vaitkus. Padėkime 
jam vykdyti dainiaus valią: iš
laikyti gyvą atminimą, gyventi 
.jo raštų idėjomis ir nešti tautai 
naują atgimimą.

A. D—nas

Jei Lietuvoje rengtos paro
dos sutraukdavo 800-1200 žiū 
rovų ir būdavo parduodama 
keletas kūrinių, tai paro ta bu
vo tikrai pasisekusi. Šitoje Chi 
cagos paroda pralenkė visus 
spėliojimus. Vien registruotų 
svečių buvo 1600. parduota net 
28 paveikslai. Tiek senieji tiek

Dailininkai parodos salėje su Lietuvos konsulu P. Daužvardžiu. Iš 
kairės dešinėn: V. K. Jonynas. I. Šlapelis, konsulas P. Daužvardis, A. 
Varnas. M. Šileikis. Antroje eilėje iš dešinės kairėn: J. Pailtienius. P. 
Kaupas. P. Kiaulėnas. K. žoromskis. V. Ignatavičius ir A. Rudis.

K. V. Banaičio 1(K) liaudies 
dainų; L. Dambriūno — dr. P. 
Jonikas: Gimtojo žodžio baluo
se; A. Mažiulio — Dr. J. Ba
lys: Tautosaka apie dangų: Gi
džiūnas. OFM. — Encidocedia 
Cattolica: A. Maceinos— Gro
žio karalienių teologija: Dr. E. 
R. VVitkus — Nuostabieji anti
biotikai; J. Gr. — Prancūzija ir

už lietuvių 
išspausdintą 
i periodinėje

1 .“Aidų” kultūros žurnalas, 
leidžiamas TT. Pranciškonų, 
skiria premiją 
mokslo veikalą, 
atskira knyga ar 
spaudoje 1951 ir 1952 metais.

2. Premija. $500 sumoje, ski
riama už humanistiniu mokslų 
veikalą (teologijos, 
literatūros mokslų 
mokslo, istorijos,
geografijos, archeologijos, lol- 
kloro. visuomeninių mokslų ir 
kt).

3. Premija nebus skaldoma 
tarp atskiri! aut or u.

filosofijos, 
ir meno 

kalbotyros,

Tuebingeno universjte‘e, atvy
kusi į Kanadą, 1 metus Otfa- 
evos universitete. 1950 m. sėk
mingai išlaikė doktorato egza
minus ir tam0 pačiam*' univ* r 
sitete dėstė nrsų kalba. Tais 
pačiais metais pradėjo rašyti 
dizertaciją anglų kalba: "Wo- 
man in Lithuarrian Folk
lore". Nuo šių metų rudens ii 
pakviesta dėstyti Rusijon bei 
Rytų Europos istorijų Otb ovos 
universitete. Marija R'imūnm- 
nė yra aktyvi lietuviškos spau 
dos darbininkė.

ruo- 
jų į- 
Jau

“Čiurlionio” Ansamblis 
šiasi greitu laiku išleisti 
dainutų plokštelių albumų 
yra įdainuotos vyrų ir moterų 
chorų 7 dainos. 

naujieji ateiviai mielai pirkosi 
A. Vai no, I. Šlapelio, M. Šilei- 
kio paveikslus, o J. Pautieniaus 
nupirko 13 kūrinių.

Vasarai dailininkai išsiskirs
tė. Tikimasi, kad rudeni jie vėl 
surengs parodų, kur išstatęs 
vasaros ir rudens darbus.

J. Makauskas

Vokietija Europos sujungimo 
ir S. S. — Diplomatų konferen
cija.

Visas numeris gražiai ilius 
t motas dail. M. V. Dobužinskio 
darbais. Visos iliustracijos ir 
visas numeris atspausdintas 
labai gražiai. Kitas “Aidų" nu
meris išeis tik rugsėjo mėn.

Šiame numeryje jau paskelb
ta “Aidų"’ pi-emija už mokslo 
veikalus.

4. Autoriai ar leidėjai veika
lus komisijai atsiunčia ligi 
1953 m. vasario 1 dienos, “Ai
dų” į-edakcijos adresu: A. Vai
čiulaitis. 85-64 144 St.. Jamai
ca 35. N. Y. Pažymėti, kad 
tai siunčiama premijos komisi
jai. Neatsiųsti veikalai nebus 
svarstomi.

5. Premijos komisija bus pa
skelbta vėliau.

6. Premijai galima siųsti ir 
suminėtų mokslo sričių rank
raščius.

Jonas Gafrninas,
buvęs “Aidų” okteto vadovas, 
pasižadėjo padengti vienos Ju
liaus štarkos dainos išleidimo 
kaštus. Dainų išleis lietuviška 
gaidų leidykla “Pašvaiste”.

“Pašvaistės" leidykla
Brooklyne išleido Mirono 

"Jaunas kai buvau" — lėto 
fokstroto gaidas. Taip pat ne
trukus išleidžiamos naujos 
plokštelės, kurias įdainuos Br. 
Budriūno kvartetas Detroite. 
Bus šios dainos: "Subatos va
karėlį”, "Šauksmas”, “Tėvy
nėj*” — Br. Budriūno ir “Alu
tis” - Griauzdės. leidyklos 
pirmoji plokštelė “Skubink 
prie Kryžiaus” turėjo didelį pa
sisekimą ir jau išparduota, to
dėl išleista nauja laida. Nori
ma išleisti ir daugiau religinės 
muzikos. Netrukus pasirodys 
“z\doramus Te.” Bus įdainuo
ta vieno Romos choro.

Aižiusia pantinrti
Jurgis Jankus — PAKLV- 

dį: paukščiai Romanas, II 
dalis, 225 psl., kaina $2.60. Vir
šelis dail. P. Lapės. Išleido 
“Gabija" 1952 m. Brooklyne.

Vilius Bražvilius — KALO
RIJOS IR DOLERIAI. 139 
psl. Viršelio aplankos Kasparo 
Paikženčio. Išleido "Patrios" 
leidykla J. A. Valstybėse 1952 
m. Kaina $2.00.

"Pro mūsų kentėjimų ir 
kraują atsivers mūsų laimė, 
lyg iš gelmių iškils gintariniai 
vartai, ir pro tuos vartus pa
saulis regės mūsų vertumų, o 
mes keliausime j pasaulį be 
prievartos,” taip baigia Nelė 
Mazalaitė savo “Gintarinius 
Vartus”, legendinių apsakymė
lių rinkinį. Išleido jas Lietuviš
kosios Knygos Klubas, simbo
linį viršelį su saulėtekiu ir val
tininku piešė dail. Birutė Vil- 
kutaity-tė - Gedvilienė.

Dvidešimt devyniuose legen 
dinio pobūdžio apsakymėliuose 
Nelė Mazalaitė sprendžia socia
linės meilės ir tėvynės ilgesio 
klausimas, kaip jie peršasi mū
sų šių dienų gyvenime. Dėl to ji 
ir savo knygą skiria atminti 
savo Motinai ir rašytojui Juo
zui Kruminui, kurio pajūrio 
baladžių nuotaikos jauti ir vie
name kitame šių apsakymėlių. 
Knygos pavadinimas irgi rado 
rašytojos meilę mūsų jūrai, 
kuri slepia gintaro pilį. “Kaip 
amžiai gintare uždarė lašų ne
rimstančio vandens. — visa, 
kas mano sieloj gera, tik Tavo 
meilėje gyvens", yra dedikaci
nio pobūdžio motto šiai kny
gai.

Legendinio pobūdžio šie ap
sakymėliai yra dėl to, kad juo
se daug kur yra dalykų. įvyku
sių lyg per stebuklą, lyg ne 
kasdieninių (nors daugumoj jie 
iš kasdieninio gyvenimo imti). 
Bet jie nėra ir pasaka, nuo gy
venimo atitrūkusi nerealybė, 
nors rašytoja pasakos pasau
liui gan subtili. Ji žino ribas, 
kur įvykis gali virsti pasaka, 
ir už jų toliau neina. Ji veikiau 
duoda tada kelią veikti aukš
tesnei. antgamtinei valiai, kuri 
artėja į stebuklo sritis. Kaip le
gendos kūrėja. Nelė Mazalaitė 
daros lietuviškoji Seimą La- 
gerloef. nors tosios legendos 
gan atitrauktos nuo kasdieni
nės realybės, bent nuo rašyto
jos gyvenamojo meto.

Ne taip su mūsų legendos 
kūrėja. Jos veikėjai dažniau
siai iš kasdieninio gyvenimo, iš 
tremties dienų, arba su nepap
rastom žiniom perbėgę iš ana
pus, iš “rojaus”. Bet jie nešas: 
kažką gražesnio, ką rašytoji 
pamato ir pavaizduoja. Jie 

dažnai turi karitatyvinės arba 
artimo meilės aureolę. “Kelio
nės į Liurdą'” moterėlė atiduo
da savo sutaupytus pinigėlius 
jų reikalingesniems žmonėms, 
tą išsvajotąją kelionę pati vis 
atidėdama. Bet ji 
geresnio atpildo: 
prancūzų žemėje, 
buvo tamsūs, — o čia jie švitė
jo kaip žvakės” (p. 48).

Kompoziciniu atžvilgiu si le
genda, šalia "Karolių" ir “Žie
do”, bus bene pati geriausia 
(nors “Žiedas” turi visas esmi
nes legendos žymes).

Meile neturi ribų. Geraširdė 
mergytė nori paskolinti savo 
Angelą Sargą savo broliui, kad 
jį pravestų pro kalėjimą “Isto
rijoj apie paskolintą angelą”. 
Ir čia rašytoja tik prideda už
baigia: "Aš tik norėjau paša 
kyli, kad turi dugną požemiu 
šaltinis ir vandenynas, l>c‘ m< ; 
lė — ne.”

susilaukia 
“juk ten. 
anie kalnai

Meilė įvairiausiom 
pasireiškia. Kartais ji 
gai užslėpta, nepaprasta proga 
iškilo. “Vienoj istorijoj” žmogų 
nušviečia malonė, ir iš nusikal
tėlio jis pasidaro geradariu - 
donoru (kraujo davėju sužeis 
tajam). Ta meilė gal buvo iš
davinėjama, temdoma, bet pa
galiau ji dar skaidriau sušvin 
ta. “Apaštalo gaidy.j” rašytoja 
sako: “Niekas taip nepažįsta 
ir neįvertina meilės, kaip tas. 
kurs buvo išdavęs ją ir kentė
jęs” (p. 117).

O egoizmas visada sugėdina
mas. Jei auksas ir duona yra. 
tas egozimas. tai “žmogus yri 
daugiau vertas negu auksas ir 
duona" (p. 77). Milicininko ir 
klebono istorija “Karaliaus 
veide ’ tai Jeruzalės Heliodoro 

istorija, kurs norėjo 
našles ir našlaičius ir 
tiktas Dieno žaibo.

apipk-.il 
buvo i-

Pagaliau meilė yra 
auka. Kai jaunas s 
gėrio) gyventojas seną žm vų 
pasitinka su nenoru, kad jis čia 
gal drums kambario ramybę, 
tas tik atsako į tai ekstatišku 
pasakojimu apie aukos reikalą 
gyvenime: "Kas būtų gyveni
mas, .jeigu nebūtų aukos iš vi
so?”' Tai "Geros valios taurė” 
— vienas rėminių pasakojimų 
(Rahmencrzaehlung). koki'.; ir 
daugiau yra šiam rinkiny j.

atsi- 
nenorėda-

Meiles atpildas visad—paini 
ma. Šis mo yv;is kartojasi visoj 
eilėj apsakymėlių (Istorija a- 
pie koplytėlę. Paskutinis ledas, 
Tiltas, Trijų karalių leg‘ nda, 
ir kt.).

Gretai šio karitatyvinės mei
les motyvo eina kitas — tėvy 
nes meilės. Čia rašytoja skel
bia tos meilės reikalą mums 
dabar. “Neužmiršk niekados, 
kad turi sugrįžt!" sako tėvas 
sūnui “Pasakoj apie varpą." 
“Tu turi išlikti sveikas ir stip
rus, bet tavo kasdieninis gal 
vojimos tegu bus namai, 
vo vienintelis veržimasis 
mai” (p. 138).

Mes nesam su tėvyne 
sveikinę (išvykom 
mi, dėl to mūsų viskas paliko 
ten. “Neatsisveikintose moti
nose” rašytoja sako: "Galima 
atsisveikinti .su tuo, nuo ko at 
siskiri. tačiau nuo tėviškes ir 
motinos atsisveikinimo nėra” 
(p. 167).

Nors nuplyšo drabužiai, ku
riais iškeliavom, bet mūsų sie
los kelyj liks tėvynei uolios, 
šviesios. Dėl to viskas tik tėvy
nei atminti. “Jeigu šokame, jei 
gu dainuojame, tai tam. kad 
svetimieji žinotų, jog tas kraš
tas. kuris mus išmokė to gro
žio. dabar merdi" (p. 159). Tą 
tėvynės meilę dar labiau didi
na išorinė prievarta — “jam ir 
to žinoti neduota, ar jo namai 
yra išardyti”.

Su tikrai giliu lyrizmu raižy
toja vaizduoja tėvynės meilę:

— Žiūrėk, prie tų trijų to{x>- 
lių guli perkūno perskeltas ak 
niuo, ir jis visas spindi. Kai as 
buvau toks mažas, kaip tu, ne, 
truputį didesnis, aš maniau, 
kad jis padarytas iš aukso. Da
bar aš žinau, kad jis brangesni.- 
— jis yra mūsų mūsų. Ir šita
me šaltinyje mes atsiprausinie. 
kad neužkristų svetimos dulkūs 
ant mano motinos burnos, kai 
bučiuosime ją.

Nors, šiaip kitur, daug kur 
apstu realistinio vaizdavimo, y- 
pač iš tremties dienų.

Kai rašytojai pirmiausi i ;-ū 
jo gro- 

kreipia dėmes' • 
vaizdavima. Ta 
gražių nulygini 
suka rožančiau- 

sutrupa, kaip 
2071. 

“Briedis lokė taip gražiai ir Į’, 
giai. kad nenumstų rasos i 
nuo savo ragų 
213). “Tėvyne, 
reikia, kad tu tapsi relikvija 
(p. 118). ,

pi sielos gyvenimas ir 
žis. ji mažiau 
j gamta ir jos 
čia u nestinga 
mų: “Moteris
poterėlius ir jie 
sausi žemes grumstai i p. 
“Briedis

Siiižofo pasikartojimas vė 
Jiau sietin is su pagrindine ra 
sytojos intencija — parodyti, 
kad meilė atsimok i meile 9* ’ 
vis dėlto pagrindinė mintis tu
rėtų stovėti aukščiau siužeto. 
Panašiu pagrindu čia gal reik
tų suprasti ir kai kuriu veik • 
jų individualizmą — juo dau
giausia čia eina kuris nors 
tremties jaunas vyras (“jis’ ), 
primenąs tam tikrą uniformiš
kumą.

Džiugu, kad N. Mazalai’e 
mums rūpimas ir aktualias te
mas pabandė atkurti naujesne 
forma ir nauju žanru, kaip 
anksčiau. Ir jos ši*' apasakym*'- 
liai rašyti pačiu paskutiniu me
tu. nes turi neseniai iš anapus 
perbėgusių žmonių pasakojimo 
davinių. Knyga, dėl to, daros 
juo aktualesnė.
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• Lietuvis teisėjas 
kas Detroite. įeina į

TARP AM I RI KOS LIETUVHJ
II R 1 1)6 E v I L L E. P A

J. l’vic- 
keturioli- 

kos tautybių Vykdomąją 
rybą sekretoriaus pareigoms.
Minima taryba buvo išrinkta 
birželio 11 d. tautinių grupių 
. tst vų susirinkime. Pagal k. n- 
stituciią. vykdomą tarybą gali 

įdaryti Tiktai JAV piliečiai, 
to. į tarybą Tiesioginiai įei- 
po Veną kiekvienos tauty- 
mstovą: lietuvius atstovnu- 

P Medonis — lietinių or- 
ų centro rirminin-

Be

s

k

■ “te P3r.<e 
demiškai

nese-
Mar- 
ažią.

• Chicagos
dos redaktori 
alkas, dr. J.

■ .ikų s pa .i dos
Notre Dame ’
S '’j*h Ben.d. Ind.

• Dr. Jurgis Budreika, ku
■ •ir: a Amerikos ūkio Tyri: 
Instit 
M -

lietmiškos spali
ai — kun. P. Či- 
Pmr.skis. S:. Pic
inis. dalyvavo ka- 

suvažiavime 
universitete.

' j <
no

on. 
de-

San

■e. Great Banin. 
pakviestas dalyvau 

dienų truksiančioje eko
nomistų konferencijoje 
Francisco. Cal.

• Artemida Vasiliauskaitė 
birželio mėn. baigė šv Mika
lojaus par. mokyklą Atlanti 
City. N. J., gaudama aukso 
medalį už aritmetiką ir laimė
dama "American Legion" Sa- 
fety Contest pirmą vietą. Už šį 
pasižymėjimą Atlantic City 
Legiono postas apdovanojo Ar- 
temidą “Legion Essay'" meda
liu. o Atlantic County Legiono 
Komitetas įteikė piniginę dova
ną. Artemidai dabar sukako 14 
metu ir studijas tęs toliau "Ho- 

Apirit High School" Atlan
tic City. N J.

11:00 VAI.. IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS.
PAMOKSLĄ SAKYS J. E. VYSK. V. BKIZGYS.

GIEDOS AVORCESTEKIO ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS. 
3:00 VAI.. ŠOKIAI GROJANT TOM MADERA ORKESTRUI.

THOMPSON CONN.

TĖVŲ MARIJONŲ PIKNIKAS
LIETUVIŲ DIENA

pasibaigė šaltoji 
is savo malonu- 

smais. net užmir- 
ir jau keli mėnesiai 

šiltuoju, sau- 
pavasarėliu Jis visus 
.visus išbudino iš gilaus 
miego į veiklą. į dar- 
išl udin ir mus bridge-

Jau seniai j 
žiema su visai 
mals ir ska 
šerne ją

aip džiaugiamės 
lėtuoju 
prikėlė 
žiemos 
bą 
vii:

r\
išrinkta 

altoriaus dr-jos valdy- 
pirm. Ieva

i
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MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE
iečii
Motinos Dienos minėjimas.
G::.. ...-.šiame metų mėnesy

je šventėme Motinos dieną. 
Buvo laikomos šv. mišios už 
gyvas ir mirusias par. moti- 
n is. kurias v..par. alto
riaus draugija. Beveik visi pa
rapijiečiai meldėsi už savo mo
tinas. priimdami šv. komuniją.

• Pittsburgho lietiniai, minė
dami liūdnąsias birželio dienas. 
Lietuves laisvinimo reikalams 
su uk jo 70. - :

• Kun. Romanai Klumbis po 
sėjo iš šv. 
Albuęuer-

mkių operacijų 
Juoza po ligoni nes 
que. N. Mex. Laikinai paskir
tas klebono pavaduotoju Sho- 
shen. Idaho. Pavaduojamasis 
k; ebon a s a t ost os:a u ja A i rijoje. 
Kun. R. Klumbis skaito daug 
paskaitų amerikiečiams apie 
komunizmo žalą žmonijai.

• Vlada Sabaliauskaite pasi-
sutartį tret is metams 

su Nazareth College. Roches- 
ter. N. Y, kuriame ji yra vo
kiečių kalbos ir dainavimo ass. 
profesore.

• Prof. J. Kaminskas, po li
gos sustiprėti, išvyko j \Vhite 
Su.phru >p. ings vasarvietę.

• Kun. J Vyšniauskas, nors 
niekuomet nematęs Lietuvos, 
padeda lietuviškajai bendruo- 
men< i visu s tuvisfcuose rei
kaluose Brighton Parke. Jis 
puikiai kalba lietuviškai, ir gru
pei lietuvių dėsto anglų kalbą 
be jokio atlyginimo.

O

Po mišių par. salėje buvo su
rengti pusryčiai motinoms pa
gerbti. Kiekviena motina gavo 
Marijos stotvylėlę. kurią paau
kojo altoriaus draugijos narės. 
Pusryčių metu buvo 
nauja
ba. į kurią įeina: 
Susą, vicepirm. Stela Jiblets. 
kasiu. Mrs. Marija Chebatoris. 
rast. Miss Margarita Papeika.

šv. Antano Novenos pabaig
tuvės. Birželio mėn. 10 d. iškil
mingai pabaigėme Trylikos 
Antradienių šv. Antano nove- 
ną. Jau iš vakaro visas šv. An
tano altorius skendo gėlėse, 
kurias paaukojo dosnioji mūsų 
parapiijetė Mrs. Marcelė Šar- 
kienė. Novenos užbaigtuvėms 
parapija susilaukė retos dova
nos. būtent šv. Antano relikvi
jos. kurią mums parūpino lie
tuvių Pranciškonų generalinis 
vizitatorius T. Mathias Faust. 
C.F.M. Pamaldų vakare kiek
vienam novenos dalyviui buvo 
duodamas specialus šv. Antano 
palaiminimas ir įteikta maža 
parapijos dovanėlė graži šv. 
Antano stovylėlė.

Tėvu diena. Birželio 
viduryje prisimename 
gyvus ir mirusius tėvus,
vyrai ėjo prie sakramentų. Po 
pirmųjų mišių visiems tėvams 
ir sūnums buvo suruošti bend
ri pusryčiai parapijos salėje. 
Pusryčių metu turėjome kalbė
toją svečią, atsiųstą iš šv. Var
do draugijos centro. Buvo įs
linkta šv. Vardo d-jos valdyba.

Parapijos pirmasis piknikas. 
Gegužės 30 d. mūsų parapija 
suruošė pirmąjį pikniką šiais 
metais. Susilaukėme svečių iš 
visur. Malonu ir džiugu buvo 
matyti gražų būrelį
Side. Mūsų pikniką pagerbė 
atsilankydami kun. 
kun. Girdis ir daug kitų malo
nių svečių. Pikniko dieną pasi
taikė labai gražus oras, tad 
sutraukė daug žmonių ir davė 
parapijai gražaus pelno.

Sugrįžo. Iš prirengiamosios 
seminarijos Lovvell. Mass. su
grįžo P. Volosky ir leidžia va
saros atostogas pas savo tėve
lius.
grįš į Lovvell, Mass

Tomas 
kad li-

susirgo

«

V51

mėn. 
mūsų
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Vedėja Pr. Lapiene

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavėtis gamta, 
džiaugtis lietuviška aplinka, kviečiamas į STONY BKOOK 
LODGE. STONY BROOK. LONG ĮSI AND. Čia ideali 
\ieta įvairiems pobūviams

Kambarius atostogoms 
prašome rezervuoti raštu. 
STONY BROOK, L. I.. N.

bei piknikams.

ir dienas įvairioms išvykoms 
adresuojant MRS. P. LAPE, 

Y. Telefonas Stony Brook 586.

Susisiekimas automobiliais 25 arba 25A keliu: arba iš
Jamaica stoties Long Islar.d traukiniu į Stony Brook. 

ie svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

►►►►►►►►►►►►►► ►►►►►►►►►►►►>►►►►►►►►►►►

Misius,

Ateinantį rudenį jis vėl 
nes jam ta

vieta labai patinkanti, šį kartą 
su juo žada važiuoti M. Fern. 
kuris yra baigęs * dvi High 
School klases ir D. Magdieh į 
pirmąją High School klasę Vi
siems studentams linkimę gra
žiai praleisti vasaros atostogas 
ir su jaunuoliška energija grįž
ti rudenį į naujuosius mokslo 
metus.

Mūsų ligoniai. Jau kuris lai
kas negaluoja beveik pirmieji 
parapijiečiai Labanauskai, bet 
atšilus pamažu pradeda gerėti.

Martynas Mickūnas. ilgame
tis par. komiteto narys, ir vie
nas parapijos kūrėjų, jau kuris 
laikas serga namuose. Jis labai 
norėjo atvykti į mūsų pikniką, 
bet negalėjo. Linkime ligoniui 
kaip galima greičiau pasveikti.

Ilgesnį laiką serga 
Gelchus. Teko nugirsti, 
gonis pamažu taisosi.

Visiškai netikėtai
mūsų sena parapijietė Mrs. M. 
Mickūnienė. Nuo karščio sune
galavo širdis. Ji dabar išvyko 
pas savo sūnų ir tenai gydo
si.

Palaidojome. Jau iš pat žie
mos negalavo Mrs. M. Vasi
liauskienė, kai ji nukrito nuo 
laiptų, bet niekas netikėjo, kad 
tai jos mirtina liga. Porą sa
vaičių prieš mirtį velionies svei
kata visiškai pašlijo ir ji buvo 
paguldyta šv. Pranciškaus li
goninėn. Čia ji kentėjo gana 
daug, bet niekam nesiskundė. 
Prie lovos dieną ir naktį vis 
budėjo kas nors iš šeimos. Gi
minės net iš tolimų vietų lan
kė ją. Birželio 4 d. ryte ji už
merkė akis, palikdama didelia
me nuliūdime visą šeimą ir gi
mines. Netekome geros, giliai 
tikinčios parapijietės, pavyz
dingos tretininkės. Ji buvo pa
laidota birželio 7 d. iš šv. An
tano parap. su iškilmingomis 
šv. mišiomis. kurias atnašavo 
mūsų kleb. T. A. Žiubrvs. O. F. 
M., asistuojant kun. J. Girdžiui 
ir kun Pr. Riekei. Laidotuvėse 
buvo labai daug žmonių ir gi
minių net iš Detroit. Boston ir 
kitur. Visa šeima nuoširdžiai 
dėkoja South Side kleb. kun. 
Magnui Kazėnui už užuojautą 
ir atkalbėjimą maldų.

Prieš kelias dienas Martynas 
Mickūnas neteko savo brolio 
Pranciškaus, kuris jau sirgo 
apie du metus. Jis buvo palai
dotas iš šv. Valantiejaus para
pijos.

Pirmoji šv. Komunija. Bir
želio 29 d. parapijos vaikučiai 
priims

NEW II A VE N
Žve jai aplankė ir mūšy

koloniją

Pirmą šv. Komuniją.

CONN
šeimininkės J. Dickienė,

C L E VĖL AND. O II IO
Kun. dr. K. širvaitis birželio 

22 d. šv. Jurgio bažnyčioj vie
toj pamokslo skatino lietuvius 
tremtinius prisirašyti prie lie
tuviškos parapijos. Gražiai iš
dėstęs religinius motyvus, jis 
iškėlė ir tautinius: parapija yra 
lietuvių sukuria, tad lietuviai 
turi teisę prie jos priklausyti: 
juo daugiau lietuvių bus. juo 
parapija bus stipresnė ir gajes- 
nė: didesniu kiekiu susibūrus, 
galėtų daugaiu laimėti ir lie
tuviškas reikalas ir t.t. . Pa
mokslininkas pabrėžė, jog pri
klausymą parapijai nereikią 
susieti su vienu ar kitu parapi
jos kunigu — kunigai keičiasi, 
o parapija laikosi pastoviai.

Motery I^ilidarybės Draugi
ja birželio 22 d. naujosios pa
rapijos scde surengė pikniką. 
Nors kliudė lietus, tačiau sve
čių atsilankė nemaža., ir visi 
laiką praleido linksmai. Visi 
galėjo apžiūrėti ir baigiamą į- 
rengti bažnyčią, kuri daro 'tik
rai malonų įspūdį. Ir šio pikni
ko pelnas skiriamas vienam 
bažnyčios altorirui pastatyti.

Draugijai dabar vadovauja 
K. Magilienė. Piknike gerai 
darbavosi A. Navickienė.

Maldos Apaštalavimui pri
klausančios moterys birželio 
22 d. per 8 vai. mišias šv. Jur
gio bažnyčioj ėjo bendros Ko
munijos. Šios mišios buvo pa-

B R I D G F PORT. C O N N

sve- 
Lietuvos 

reikalams. Aukojo: 
po

Vektoris. po $7.C»0

►►

Ir mums malonu buvo susi
tikti su žvejais, kuriems teko 
laimė pasprukti pro geležinę 
uždangą. Mūsų lietuviškoj pa
rapijos svetainėje tie jauni ir 
energingi lietuviai. L. Kublic- 
kas. J. Grišmanauskas, vaiz
džiai atpasakojo, kap jie pabė
go ir pasiekė Ameriką. Taipgi 
vaizdžiai nušvietė dabartinį lie
tuvių sunkų gyvenimą rusų pa
vergtoje tėvynėje. Viešpatie, 
apsaugok mus ir mūsų tėvynę, 
taipgi visą pasaulį nuo tokios 
vergijos ir priespaudos’

Aukas gausesnes sudėjo J. ir 
Al. Kazickai, mūsų kolonijos 
pirmieji tremtiinai. $10.00. J. 
Gruodis $5.00. A Gruzdys 
$4.00. Po $2.00 J. Šaulys. J. 
Pažemeckas. M. Vokietaitis, J. 
Čicirka. K Kronkaitis. H. Ra
manauskienė. S. Paulionienė. 
Kiti aukojo mažesnes sumas. 
Viso aukų susidarė $92.50 tė
vynės laisvinimo reikalams.

mažojoj 
mūsų gar- 

Dalyvavo 
ir tremti- 

Vokietartis

Po to buvo vaišės 
svetainėje pagerbti 
bingiems svečiams, 
senesnieji veikėjai 
niai. Alto pirm. V
tarė sveikinimo žodį ir pristatė 
M. Jokubaitę pravesti progra
mėlę. Kalbėjo dar mūsų nenu- 
ilstantie.ji veikėjai: V. Norkū
nas. .J. Mišeikis. J. Dičkienė. 
Aug. Ramanauskas. V. Kripai- 
tis, A. Pilvelienė. A. Vokietai-

tienė.
A. Gailiūnienė.

Vakaras baigėsi jaukioj nuo
taikoj draugiškais pasikalbėji
mais su mūsų brangiais sve
čiais.

Amerkos Lietuvių Tarybos 
vietinio skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems atsilan
kiusiems ir aukojusiems. M.

St. Louis. M<>
Nuoširdus lietuviu draugas

Milijoniniame St. Louis mies
te. Iowa ir Osage gatvių san
kryžoje. stovi nedidelė, mūrinė 
katalikų bažnyčia. Jos klebonu 
yra kun R. Woods. kuris prieš 
trejus metus yra įvedsę nuola
tinę Švenč. Sakramento adora
ciją. Bažnyčioje ir dienomis ir 
naktimis klūpo besimeldžiartie- 
ji. Parapiijočiai savo klebonu 
labai džiaugiasi, o jis visiems 
randa gerą žodį ir gražiai ap
jungia visus katalikiškam dar
bui.

Prie šios bažnyčios yra prisi
glaudęs ir lietuvis kun. Zenonas 
Gelažius, čia to mielojo klebono 
atkviestas. Be to, kun. R. 
Woods jau antrą kartą yra su
rinkęs daugiau kaip šimtą mišių 
intencijų ir paskyręs lietuviams 
kunigams Europoje. Jo pamok
slai apie benamių ir ištremtųjų 
žmonių sunkią dalią graudina 
iki ašarų. Lietuvis, užėjęs į tą 
bažnyčią didesnių švenčių motu, 
išgirsta sveikinimą ir lietuviš
kai. Lietuvis

Vietinis Alto skyrius suren
gė birželio juodųjų dienų mi
nėjimą birželio 15 parapijos 
svetainėje. Atidarė kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas, vakarui va
dovavo A. Stanišauskas. kal
bėjo Henrikas Blazas, žvejai 
L. Kublickas ir J. Grišmanaus
kas ir J. Skorubskas. žvejų 
kalbos visiem patiko. Daug bu
vo paklausimų. į kuriuos žve
jai atsakinėjo.

Buvo renkamos aukos 
tainėje ir po namus 
laisvinimo
po $12.00 — J. Butkus, 
$11.00 V.
A. Skirka. J. ir II. Janiūnai, po 
•6.00 Klimaičiai. H. B'.azas, 
Karaziejai. Kundra-Bauras. A. 
ir F. Valinčiai. po -5:00 I. Rad
vilas. J. Klinkevičius, svečias iš 
Ansoni.jos. Alf. Radvilas. P. 
Vilkauskas. J. Žalys. S. Matu
lienė. J. Lazdauskas. J. Valiu
lis. A. Gantautas. F. Mockaitis. 
S. Varonielis. S. Staniulis. A. 
ir S. Armėnai. O. Einorienė, po 
$4:00 Bariai. Rastai. F. Romas. 
Alf. Tamušaitis. po $.3:00 J. 
Palonas. Anna Yanušot. Dau 
giela. H. Padalskienė. J. Pet
raitis. Ig. Strutinskas. J. Sta- 
nislauskas. A. Sapiega. J. ši
lingas. svečiai iš Ansonijos. po 
$2.00 J. Svirskio, 
šališkas, O. 
Velečkis. J. 
Gustaitienė.
čius. Auš. Domeikiūtė.
maitis, Juraitis. Baranaus
kai. Steponaičiai. O. Vencku- 
viene. S. Simianis. O. Lukoše
vičienė. Grigaliūnas. G. Masai- 
tis. V. Kamickienė, P. Kukle- 
ris. O. Niauriem*. S. Tahmson. 
Černiauskas. A. Petruškevičie
nė, F. Gedraitis. Ramučiai. J. 
Barnotas. Šumilai. A. Gustas. 
J. Petkevičius. K. Šurrtskienū, 
A. Milkevičius. K. Jakutis, A. 
Usinagas. J. Blažys. M. Tuska. 
M. Juškevičienė. G Kozmas. O. 
Kriškienė: kiti aukojo po $1 ir 
mažiau. Svetainėj surinkta 
$100.05, po namus vaikščiojant

A. Stan:-
Ramanauskai. A. 
Kramanauskas. O.

Mažokas, šako- 
Ukie-

LINDEN. N. J.
Pirmas šių metu lietuvių ra

dio Piknikas įvyks lierosjuly 
13 d., sekmadienį Lietuvių
Laisvės Parke, Linden. N. J. 
Antrasis gi piknikas tos pačios 
radio avlandos, įvyks rugsėjo 7 
dieną.

— $233.50. viso $333.55. Alto 
centran pasiųsta $300.00.

Lietuviška padėka visiems, 
kurie prisidėjo: kleb. kun. J. 
V. Kazlauskui ir vikarui kun. 
V. Pranckiečiui už garsinimą 
bažnyčioje: parapijos chorui ir 
solistei Onai Radvilaitei ir cho
ro vedėjui A. Stanišauskui už 
giedojimą bažnyčioje per mi
šias už kenčiančius tremtinius 
Rusijoje: visiems rinkėjams, 
kurie lankėsi ir prašė aukų po 
namus, visiems aukotojams ir 
visiems, kurie parengė gražią 
ir skanią vakarienę pagerbimui 
svečių žvejų.

Vietinis Alto Skyrius

i
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aukotos už pasaulio taiką. Po 
jų įvyko bendri pusryčiai. A- 
paštalavimui dabai- sėkmingai 
vadovauja Misienė.

Ateitininkai sendraugiai ir 
studentai Ateitininkų Federa
cijos vyriausiųjų organų rinki
mus įvykdė birželio 22 d. susi
rinkime lietuvių salėje. Rinki
mais susidomėjimas buvo gy
vas. Kadangi ne visi galėjo bal
suoti, tad rinkimai pratęsti iki 
birželio 2 9d. (reikia kreiptis į 
Rinkimų Komisijos narius Id- 
zelevičių. Gailiušį arba Žilins
ką).

Susirinkime buvo taip pat 
aptarti ir įvairūs einamieji rei
kalai. St. Barzdukas padarė 
pranešimą apie Lietuvių Bend
ruomenės Clevelando apylin
kės organizavimą plačiau pa
liesdamas tas kliūtis, kurios ne
leidžia šiai apylinkei tapti kū
nu.

Į ateitininku stovyklą prie 
Pittsburgho birželio 21 d. išvy
ko 30 moksleivių. Daugumas 
buvo nuvežti lengv. mašino
mis. Kartu išvyko ir A. Barz- ' 
dukienė šeimininkauti.

Stovyklautojams nuširdžiai 
linkime ne tik pagilinti ideolo
gines žinias, ne tik tautiškai 
sustiprėti, bet ir gerai paato- 
gauti bei pailsėti.

• Advokato Kai sūnus Ko
lumbo Vyčių golfo varžybose 
laimėjo pirmą vietą ir gavo do
vanų.

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJA I

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

I.ietuvių Radio Korp. programa per stoti VVBMS, 1090 kilocycles, 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadienį bus sekanti:

1— F'alcons Radio Orkestrą
2— I>ainos
3— Magdutės pasaka

Po programai, malonėkit parašyt laiškelį ar atvirute j stoti VVBMS 
Lithuanian Program. 35 Court St.. Boston. Mass.. pranešdami savo 
įspūdžius. o biznio reikalais, rašykit radio ofiso adresu: 502 East 
Broadvvay. So. Boston 27. Mass. Ačiū. Steponas Minkus

Lietuviu Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKUS. Direktorius

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

Oro bangorrds transliuodami 
naujienos, muzika (vietinės 

.tokiai, ir t.t. Vestuvės

195 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9293 

AI). JF.ZAVITAS 
M rizika* IMr.

J. P. GINKI S
l>i rėk tonu*

ivairūs visuomenes pranešimai, 
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11. N. Y.

J. VAI.AKAS 
PranrlMmą Dtr.

—z
>>
• •

Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA

• •
.»

♦

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KN1GHTS OF LITHUANIA W L O A 

BRADDOCK, PA. ♦ £ L*
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S P O R TAS
PRANEŠIMAS II-JU 

LIET. SPORTO 
REIK ALI

N. AMERIKOS 
ŽAIDYNIŲ

bus varžomasi ir

bus paskirta visa 
iš įvairių Jietuviš-

9:00 AM— 1 P.Vl 
h- 

visiems 
lengvoji 
tinklinis 
3 vietų.

1. 1X4 nepakankamo dalyvių skai
čiaus iš žaidynių programos išima-* 
ma: futbolas (soccer) vyrams, krep
šinis moterims. Visa kita programa 
pasilieka nepakeista.

2. žaidynių dienotvarkė:
Liepos 4 d-: 4:00 PM iškilmingas 

atidarymas. krepšinis ir tinklinis 
vyrams, lygiagrečiai — stalo tenisas 
visiems.

Liepos 5 d.:
Tinklinis vyrams ir moterims, 
giagrečiai — stalo tenisas 
3:30 PM — 6:30 PM — 
atletika visiems. 7:00 PM 
moterims ir vyrams dėl
krepšinis vyrams — pusfinaliai.

Liepos 6 d.:
10:00 AM Pamaldos S v. Jurgio 

bažnyčioje. 12:30 PM moterų ir vy
rų tinklinio finalai, vyrų krepšinio 
dėl 3-čios vietos ir finalas. 5:00 do
vanų ir diplomų įteikimas ir užda
rymas. 7:00 pobūvis — vakaras.

3. Laimėtojų apdovanojimas
Visi 1. 2 ir 3 vietų laimėtojai in

dividualinėse ir komandinėse varžy
bose gaus diplomus.

I-jų Sporto Žaidynių melu, perei
tais metais Toronte, buvo paskirta 
4 pereinamosios dovanos: Dr Al- 
miaus iš Kalifornijos — vyrų krep
šinio nugalėtojams. VI. Bakūno — 
vyrų stalo teniso komandiniams lai
mėtojams. Clevelando Tremtinių

Draugijos — moterų tinklinio ii 
Liet. Kultūros Fondo Clevelando 
Skyriaus — moterų stalo teniso ko
mandinėms laimėtojoms. Dėl Siu per
einamųjų dovanu 
šiose žaidynėse.

Be šių dovanų, 
eilė kitu, sutelktų
kų organizacijų bei pavienių asme
nų. Iš jų ypatingai pažymėtina Cle
velando lietuviškos visuomenės do
vana. skirta klubui — bendram žai
dynių nugalėtojui.

4. Taškų skaičiavimas:
Bendram žaidynių nugalėtojui iš

vesti, už 4 pirmas vietas, taškai bus 
skaičiuojami pagal šia lentele:

Krepšinis vyrams: 20-15-10-5.Tinkli- 
nis vyrams ir moterims: 16-12-8-4. 
Stalo tenisas vyrams: 12-9-6-3. Sta
lo tenisas komandinis moterims: 
10-7. 5-5-Ž.5. Estafetės: 8-6-4-Ž. Visi 
lengvosios atletikos dalykai ir stalo 
teniso vienetai bei dvejetai: 4-3-2-1.

PASTABA: Lengv. atletikoje jau
nučių ir mergaičių klasėse taškai ne
bus traukiami j bendra skaičių.

5. Visose komandinėse varžybose 
klubas gali išstatyti po 2 vienetus, o 
individualinėse — neribotą skaičių. 
Moterą stalo teniso komandą sudaro 
tik 2 (dvi) žaidikės.

6. Visose individualinėse varžybo
se gali dalyvauti ir klubams nepri
klausą sportininkai.

7. Registracijos terminas pasibaigė 
birželio 22 d. Jei kas dar norėtu už
siregistruoti turi skubiai kreiptis į

rengėjus. Visais reikalais susirašinė
ti prašoma šiuo adresu: Algirdas 
Bielskus, 770 E. 91st St., Cleveland 
8. Ohio.

8. žaidynių Garbės Komiteto pir
mininku sutiko būti Clevelando Ma
joras Mr. Burke ir nariais visa eilė 
aukštų pareigūnu ir bendrinių lietu
viškų organizacijų atstovų bei nusi
pelniusių asmenų. Todėl visi daly
viai prašomi į tai atkreipti ypatin
gą dėmesį ir drausmingai bei tvar
kingai reprezentuotis aikštėje ir už 
jos ribų.

9. Smulkesnės informacijos yra iš
siuntinėjamos visiems užsiregistra
vusiems klubams ir pavieniams spor
tininkams.

Organizacini* Komitetas *

PRAŠO AF1DEVITO

IEŠKOMI

Basaiti - Vaigauskienč, Sta
nislava. iš Rūdupio k., Luokės 
vi.

Dapšytė, Emilija, gim. Ame
rikoje, gyvenusi Musteikių k., 
Tauragnų v., Utenos ap.

Degutis, Adomas ir Jonas ir 
Degutytė - Lenkienė. Ona, iš 
Vinkšnupių k., Bartninkų v., 
Vilkavišiko ap.

Hofman (Neiman) - Suber- 
taitė, Olga. iš Lydavėnų k., Ši
luvos v.. Raseinių ap.

Kairys, Endrius ir Jurgis, iš 
Molupio k., Batakių v., Taura
gės ap.

Kamainskas, Jurgis iš Pravo- 
lių k., Jonavos v.. Kauno ap.

Macikaitė - Laurinčius, Mar- 
cijana, iš Švėkšnos, Tauragės 
ap.

Mašiotienė, Marija, iš Jievai- 
šonių k.. Rumbonių parap., An- 
tanemunio vi., Alytaus ap.

Pilipavičiutė - Hildebrand. 
Julija

Pivoriūnas, Petras, iš Moškė- 
nų k.. Panemunėlio v„ Rokiškio 
ap.

šajauka, Vincas, iš Obelių vi., 
Rokiškio ap.. Trumponių k.

Tumosa, Antanas ir Jonas
Žalgevičius, Aleksandras 

Vladislovas. 
Kėdainių ap.

Ieškomieji arba apie .juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate Generąl fo Lithua- 

nia, 41 West 82nd Sfrce, New 
York, 24, N. Y.

ir
iš Baisogalos vi..

BITTERFLY FARM —
Sumodernintas ūkis netoli Pine 

Croves ir nuosavu kalnų šaltinio. 
Puikūs kalnų ir slėnių reginiai. įren
gimai plaukiojimui, sportui ir poil
siui. Televizija. Vokiška virtuvė, ska
nus maistas, gaminamas iš nuosavo 
ūkio produktų. Erdvūs kambariai, 
patogios lovos, šeimyniška nuotaika, 
krikščioniška aplinkuma. Kaina nuo 
35 dol. Informacijų kreiptis: M. 
RICUTER. East Durham, N. Y. Tel. 
Freehold 7759.

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU. KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJA, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini. tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaite laiko, 
jeigu nesijausi u m stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim.

DEKE.VS PRODUCTS
P. O. Box 666

' New*rk 1, N. J.
"" (68)

New Yorke ir apylinkėse Bostone ir apylinkėse
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P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clinton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

Tat MAIN 4-232*
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Stephen Bredes Jr<
ADVOKATAS

Liudas Mečys Doveika, gi
męs 1917 metais, jo žmona Hel- 
ga, gim. 1924 m. ir sūnus Ar- 
turas-Mykolas, gim. 1947 m., 
kreipias į geraširdžius lietuvius 
ir prašo sudaryti jiems pas no
tarą afidevitą atvykti į Ameri
ką.

L. M. Doveika yra baigęs 
Londone Politechnikos mokyk
lą. Amerikos konsulatas Londo
ne pranešė, kad jie gali gauti 
vizą vykti į Ameriką, reikia tik 
afidevito (affidavitof Support). 
Jų adresas: L. M. Doveika. 15, 
Yardley St., London, W.C.l., 
England.

Padėkime šiai lietuvių šeiniai 
atvykti į Ameriką, nusiųsdami 
jiems afidevitą.

Balfo Centras

Ofiso tel GLenmore 5-3094 
Namu tat Gl^runore 3-4445

I 
i

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Ave^ Brooklyn 7, N. K

PvlAmiraa valaMdaa*<■ ■ v w •

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

VYTAUTAS AVIŽOMS, M. D.
AKIU, AUSIU NOSIES IR GERKLES LIGOS

Ofisai: 30 East 601 h Street, New York City, penktas aukštas. Važiuoti 
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. MI' 8-8677 

Valandos susitarus antrad., ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Shore Lane, Bay Shore, L. L, Tel. Bay Shore 3710. Važiuoti Long Island 

Railroad iki Bay Shore arba automobiliu Southem Statė Parkvvay. Valandos 
susitarus pirmad., trečiad. ir pepktad. visą dieną, o šeštad. tik iš ryto.
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37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

1

-s

LDS CENTRO VALDYBA

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
38 Grand St., Brooklyn II, N. Y.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės:
485 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

Pirmininkas — Prel. P. Juras, 94 
Bradford St., Lawrence, Mass. Tel. 
7356

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

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

Sekretorius — Ant. Kneižya, 50 
Coltage St., Norwood, Mass.

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

’Niininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Baary 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.. Noruood. Mass. Tel. Nor- 
wood 7-1449. Piniginės perlaidos — 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

GENERAL SALES CO
Elektros reikmenų pardavimas 
TELEVIZIJOS APARATAI

129 Grcen Street
HORCESTER, MASS.

Tel. 4-8956

lt 
t t T Y T t T

6.

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

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

<! Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS I • 

SAVININKAI ;;
Lietuviška Užeiga, kur visi myB užeiti. <;

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;;
Importuoti konjakai - Vtjrand'Haj - TeierUja - Muzika - Sportas

•*

Ofiso tel. LExington 2635 Namu tel. LOnguood 1721

S. Ankudas (Ankudavirius) M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

•!• W. Lombard Street, Balthnore 23, Maryland

Priėmimo valandos:
KASDIEN 10—12 ir 7 9 p.p. išskyrus ketvirtai!, ir švrnlad.

Trečiadieniais pagal susitarimą

JOHN DERUHA, M. D.

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

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

PARDUODAMI NAMAI
PIGCS, GERI, GEROJE VIETOJE

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

MASTOMAS
REALTY and INSURANCE

3225 Fulton St. Brooklyn, N. Y.
Tol. AP. 7-2796

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.”

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

Tel. EV 4-9672 Namų tel. EV. 1-1912

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

SALĖ IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 Union Avenue Brookly n, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 MetropoEntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Mattheu P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

1

!
i

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
M-M WAREHAM PU 

JAMAICA N. T.
TeL JAmaica 3-7722

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsam uoto jas

231 Bcdford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — VVoodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi ■šnuomtiojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudbs (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, VVootdhaven 21, N. Y.
Te!. Vlrginia 7-1896

♦
S. Barasevičius ir Sūnus *

FUNERAL___ HOME J

♦i
♦
*
♦

■ Lithuanian <
254 W. BROADWAY 
South Boston. Mass.

JOSEPH B.AEASEVTČILS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

TeL SOuth Boston 8-2590
AVenue 2-2484

♦
♦
*

t Furniture Co,
M O VERS-

SO 8 4618
INSURED and BONDED

Local and Long Distance Movert

326-328 W. Broadway <
SO. BOSTON, MASS. ?

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADM'AY
South Boston. Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
Cainbridge, Mass.

PRANAS VVAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojah 
NOTARY PUBLIC

♦
♦

\AlJ \ GYDUOLE
<

•visky
3

iPatarnavimas diena ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir j kitus miestus.
Reikale Saukite: TeL TR 6-6434

Gauta is Europos vokiečių ga- 
niylM»s nauju radijo apara’u. Vi
sos bangos ir F.M.
GRABLIAVSK Ą.
Tark. So. Boston.

Kreiptis j St.
5 Thotnas

Mass.

A!exander’s Nauja 
.Ma.istinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tu. uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos skaudėjimų,
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas m; istas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00, 
puse svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiani j namus.
ALFA A NDI.KS CO. 

4! 1 '.Vest Broadvvay, 
South Boston 27, Mass.

Palenki no Broekloniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Leflą-Anglius-Coke-Aiiejų-Oil Burnerius

H*"

GD..

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

Tel. 189

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

OTI. RI’RNER and HEATTNG SERVICE
520 M.A1N STREET BROCKTON, MLVSS.

TeL 2608

.............................................a
SHALINS |

(Shalinskas)
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Avė.
(at F’orrst Parkaay Station) 

Boodhaven, N. Y.
Suteikiam Rarbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTI VII.’ DIREKTORIAI: 

F. W. SHALINS IK 
J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4199

a

| u-turvi

ATSIMINIMAI
RADIO VALANDOS

ŠEŠtadjeniąĮS 
5:3Ov£ 
brolis

k B5OKK>7."5 M

JACKjstuKAS
OIRIKTORJIIS

1*264 VVHITE ST. 
uillside.n.j

UŽSISAKYKITE
“ŠV. PR. V.UiPELĮ”

O63525

• t
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LIETE VII

DARBININKO RĖMĖJAI

xu.n.

p

nvios Po $10.00: Mr. Alfonsas 
Stankevičius. Bionx. N. Y.

PAG! RBL KLN. PR. BASTAKI

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje pereitą sekma iienj 
buvo didelės iškilmės. J. E. 
V\'k. Kearney 96 vaikučiams 
ir 16 suaugusiųjų suteikė siu- 
virtinimo sakramentą. Jo Eks
celencija parapijiečių iškili įin- 
u.-.i bu\ o sutiktas. \ :si 
namieji buvo vienodai aprengti 
— berniukai raudonomis. o 
mt: ės balt unis tog< mis,
kas darė labai gražų įspūdį. Vi
sos iškilmės praėjo labai gra
žiai. Buvo matyti, kiek daug 

rbo ir rūpesčio yra įdėjusi 
». sele mian. aikučius 
Rydama ir parengdama sutvm- 
tinimo sakramentui.

Pietų metu J. E. Ganvtoš’s 
pasakė daug šiltų žodžių susi
rinkusiems k ■ ypač i ■ -
lapijos kleben u kurt. J. AT’:- 
siūni i. Jis pasidžiaugė gražiai 
.įremontuota klebonija ir baž
nyčia. pabrėždamas, kad jis 
mi< lai lank ■ Ik t iv ių parai s 
ir visuomet yra pasirui 
jų kvietimą mielai priimti.

- . ’ • ■ ' 'c ' S

Algirdas Brazis.
Metropolitan or-eros solistas. 

.-1 iens 
pirmi- 

narl ii.-

i;rinktas Nevv Yorko 
Balfo vajaus komiteto 
ninku. Ki'ais komiteto 
išrinkta: vicepirmininkai'- -
kun. A. Račkauskas. P. Ku! 
liūs. ižd. L. Dimša. fin. sekr. 
O. Valaitienė ir sekr. S. Narke- 
liūnaitė. Prie valdybos numa
tyta visa eilė komisijų. į kurias 
įeis įvairių organizacijų a’ 
vai.

'i

Angelu Karalienės parapl;z>s 
piknike liepos 20 d.. K - .’iau ; 
] i ke. M; sj • he. gj s J 
Avižonio (Joe Ailen) o: k ■ 
ras.

apylinkių lietuviai, kur 
tų nusipirkti medaus, 
sisakyti jo pas 
40 Center St..
I ’žsisa kiusiems 
svarų medaus 
specialiuose
J .• falini i ii iu se.

Bronių Kasią. 
Pittston. Pa. 
nemažiau 10 

bus prisiųstas 
nerudi janč:uasp 

Užsisa
kiusiems mažesnį kiekį medus 
bus prisius as automobiliu vi
siems kartu iš anksto praneštą 
dieną. Atsiimti pas Miklasevi- 
čiene. 1<»9 N. 5th St.. Brook- 
Ivn. N. Y.

DIENA

meta ruošiaeš deucelį
ma lif[H>' I d. 1 bdž;o.:o Ne\v 
Yorko lietuviams. Tą diena vi
si lietuviai susirenka pabend
rauti. pasimatyti su paž šta
mais. nasilinksminti. gei ų
vanų laimėti, o labiaii'ia 
tuviškos spaudos reikalais ; į si' 
kifirit: k ' :s mi "i:s \ :<: Di
džiojo Ne* Yorko liet iviai ma
loniai kviečiami į Didžią ą l-ie- 
tuvių Dieną K1 s< :,. i> 
Maspcthe. liepos 4 d.. 1

“AMERIKOS BALSAS
pisavt itę lieti viš 

“Amer 
buvo 
p.irika 
venes kaliniais, k ine j t 
kojo apie įvykdytus sušsi 
mu'. Iš Jungtinių Tautu, 
lietuvi'ii liudijo apie privei 
mo darbo stovyklas, buvo 
iu >tas K. Jurgėlos pasika 
:ma< -u V. Sidzikausku :: 

M. Deveniu iš \Vaterburio
Praeitą savaitę taip ya’ pa

žymėta ir Maironio 20 metų 
miitie< sukaktis. Specialų žodį

į šė i etas J. Aistis, < > ;Į pei - 
skaitė akt rius H. Ka kas 
Minė imas baigtas Maironio 
giesme “Marija. Marija"’, kuria 
įgrojo marinų dūdų orke tras 
Wa<hingtone.

Ateinant’ penktadieni, /eyne 
• :. Net riklaust >my i ės šven
tė. J. E. Brooklyno ' vskuops 
ta diena disnensavo

iepos 4 d
«i j mkiaoienis. 

raose y:-?.
’ Šv. Jėz:

Marija šauiienė. 
žinoma tautiškų juostų audė 
Brooklyne. persikėlė į Paterso- 
ną. kur atidaro maisto produk
tų krautuvę. Kartu ketina te
nai suorganizuoti ir lietuviškos 
spaudi s krautuvę. Per ją vi 
lietu, iai galė< gauti Amerika 
ir visame pasaulyje išeinančių 
lietuviškų knygų, žurnalų ir 
kt. Šaulienei Petersone įsikurti 
padeda Pranas Narvydas, o 
Jonas ir Michasė Narvydai jai 
prieš tai buvo suruošę 
ves.

Graži programa. 
Įvairūs

4

Rengiama Tėvų Pranciškonu 
DARBININKO naudai Lietuvių Visi lietuviškos - katalikiš

kos spaudos globėjai ir my
lėtojai iš anksto kviečiami 
dalyvauti.

h * k*> LIEPOS- JI LY II) Xr pri klausom v lies dif

KLASČIAUS PARKE — CUNTON HALL
• •

56 _ 70 5Xth ST., MASPETH, X. Y.
Diena

Nevvark. N. J., lietuviai 
junginėmis jėgomis 'suruošė 
kun. r. Bastakio 15 metų ku
nigystės sukaktuvių minėjimą. 
Daugiau kaip 500 parapijiečių 
ir aukštų svečių dalyvavo pa- 
g . ime. jv y k i sū me šv. J 
g:o salėk1.

Birželio 22 d. 'ūkok* iv įnin
kąs par. bažnyčioje atlaikė 
<omą. o po to 5 vai. prasidėjo 
pati minėjimo programa, ku- 
. iai atida y mo tdj tarė minė
jimo ruošimo komiteto pirm. 
I’. Mitchell. po himnų ir

vinir.kas kun. Pr. Bastakys. 
Padėkojęs visiems už dovanas 
ir nuoširdumą, pasakė, jog vi
sa tai. ką jis yra gero padai-ęs 
savo parapijiečiams, kaip kata
likams ir lietuviams, tai buvusi 
jo kaip kunigo ir lietuvio parei
ga. Pc to jis dar atskirai išmi
nėjo organizacijas ir asmenis, 
dėkodamas už pasidarbavimą, 
minėjimą ruošiant.

Pavieniai asmens ir organi
zacijos sukaktuvininkui pri
siuntė daug sveikinimų ir do
vani!. Specialia telegrama iš Li

ni. knniuystės sukakti, ir minėjimoKun. Pr. Bastakys. minėjęs savo 15 
dalys iai.

fįtLaiLir-. ~ - t ■■■

Po $5.00: C. VVitman, Brook
lyn. N. Y.
‘ Po $4.00: K. Valatkevičius.

So. Boston. Mass., A. Zakarau
skas, Scranton. Pa.. K. Federa- 
vičius. Chester. Pa..

Po $2.50: J. VVaitkus, Phila., 
Pa.

aukojo misijoms 
Jamaica salos

Prel. K. Urbonavičiaus 
atminimui

So. Bostono liet, parapijos 
klebonas kun. Pr. Virmauskis 
atspausdino gražų paveikslėlį, 
kurio vienoje pusėje yra Išga
nytojo paveikslas, o kitoje — 
Prel. Urbonavičiaus paveikslas 
ir atitinkama malda. Tas pa
veikslėlis buvo dalinamas baž
nyčioje birželio 29 d.

Aukojo misijoms
So. Bostono lietuvių šv. Pet

ro parapija 
503.91 dol.
Apašt. Vikaras atsiuntė lietu
viams padėką už auką.

šventoji valanda 
mūsų parap. bažnyčioje bus ne 
penktadienį, o ketvirtadienį, 
liepos 3 d., 7 vai. 30 min.

Liepos 4 d. — penktadienis 
ne pasninkas. Ark. Cushing at
leido nuo pasninko tą dieną, 
nes tai Amerikos J. V. Nepri
klausomybės šventė.

Važiuojantieji į Marianapo- 
lio pikniką t i kietų gali gauti 
pas Brazauską arba Liet. Baldų 
krautuvėje. Autobusai išeis 
liepos 4 d. ryto nuo buv. 
bininko" namo.

Skautų stovykla
prie gražaus ežero netoli 
ville. Mass.. vyksta nuo
lio 28 d. ligi liepos 5 d. Stovyk
la tvarkoma pačių lietuvių 
skautų. ,

Liet, vyrų choras,
ved. muz. J. Gaidelio, repetuo
ja ir vasaros metu ir žada pa
sirodyti su didžiuliu koncertu 
lapkričio 16 d. So. Boston High 
School auditorijoj.
Bostono viešojoj bibliotekoj 

liepos mėnesį Cronan skaitys 
specialias is'orijos paskaitas 
kiekvieno ketvirtadienio rytą 
9.30 vai. City Point Brancb 
Library auditorijoj.

Taiso tiltą prie Broadvvay 
Station

Viršum geležinkelio
Broadvvay Station esąs
yra nuo pirmadienio pradėtas 
taisyti ir taisymas truks šešias 
savai les. Dabar per taisomą 
tiltą leidžia važiuoti tik "street 
cars"’. Autobusai ir automobi
liai važiuoja kitu tiltu i Dover 
St.

“Dar

Apreiškimo parapijom mokyklos mokslo metu užbaigimo protą 
darželio gražiai pasipuošė ir laukia mokslo pažymėjimu, kuriuos jteik 
na* kun. N. Pakalnis.

Lake- 
birže-

I

i
I

1 9 5 2 M E TĮ LIEPOS

K! \ Sė I \U S

a

dos. sukaktuvininko veiklą a- 
pibūdino ir jį sv ikino vi<ų r»o. 
ivarkiečių vardu vietos Alto 
pirmininkas -L Stukas.

Gėlėmis ir žalumynais 
puoš oje scenoje vienas no 
rodėsi menininkai. Dairi; 
Rcžė Mainelytė, akom na •'mo
jant Juli'ai Rajau-kaitri-Šukie
nei. kuri ir solo paskambino. 
Specialiai momen ui pritaikytų 
eilėraščių padeklamavo \. Jo
kūbaitis ir A. Buivydaitė.

Prie vaišių stalo komiteto 
vardu kalbėjo St. Jakšto. Gen. 
Lietuvos Konsulatą Nev Ver
kė atstovavęs vicekonsulo ,\e 
Simutis, J. Kralikauskas, <en; < 
ir lietuvybei nusipelnęs vietos 
veikėjas, kun. P. Totora'tis, su
kaktuvininke bičiulių iš Br< .,k. 
lyno grupės vardu — St, G«. 
das, par. klebonas prel. Ig. K.-|_ 
mėlis ir pagaliau pat' sukaktu.

kagos sveikino Lietuvos Kon
sulas Daužvardis. Sveikinimus 
perskaitė ir visą la’ka progra
mą vedė -Jokūbas Štokas.

iš. 
kito 
■a v o

i
i

Ncvvarko lietuviai
A. S. Trečioką Baltui pri-

aukos,
Kazys

BAI.E 35 skyriaus 
\Valnut Street. Ne-

sv. drabužiu

ŠAUNŲ PIKNIKĄ
laimėjimas paskirta 5b0 dolerių grynais. Be to, bus visa eilė laimėjimu daiktais, tirus 

puikus daugelio asmenų orkestras. Rinks parapijos karališką šeimą. Bus gardžių val
gių ir gėrimų.

Tinkamiausia proga >ma<-iai pralei' i laika lietuviškoje aplinkoje ir nuotaikoje.
Visi k'ri<-'\ • . ; • 'k: .' mg/m.-ia dalyvauti.

ĮŽANGOS MOKFiSTlS • i r iečianT. išplatinusiems laimėjimų knygelę, nemoka 
mai, o svečiams 75 centą. PRADŽIA 2 V AL. P.P.

!

■ 2• j

per
siuntė 300 dol. aukų. Aukotojų 
tarpe stambi suma yra Nevv 
.Jersey Lietuvių Tarybos—150 
dol. Kitos smulkesnsė 
kurių 94 dol. surinko
Trečiokas. 11 dol. Iz. Dilienė ir 
kt. Balfo vijus dar tebetęsia- 
mas. Aukas pinigais ir drabu
žiais siųsti 
vardu. 315 
vvark. N. J.

627
kuriuos suaukojo Bayonnės lie
tuviai. vietos klebonui kun. 
Kemėžiui ir jo padėjėjui kun. 
Karalevičiui talkininkaujant, 
pereitą savaitę gauta Balfe.

SLA Seimas
šiemet įvyksta Clevelande lie
pos 7 d. SLA Centre Nevv Yor
ke šiuo metu atliekami paskuti 
niai pasirengimai, spausdinant 
apyskaitas ir komisijų praneši
mus. Esama tvirtinimų, jog bu
vęs pirm. \V. Laukaitis seime 
nedalyvausiąs, nes esąs nepa
tenkintas, kam jo neperrinko 
pirmininku. Kaip žinia, naujuo
ju pirmininku tapo išrinktas 
bostonietis adv. Kalinauskas.

\Vhite Plains
apylinkės lietuviai išsirinko 

A LB skyriaus valdybą ir kont
rolės komisiją. Pamažu įsirašo 
vis daugiau nariu. Vietos lietu
viu .- e buvo didelio pasitenkini
mo. patyrus, jog Nevv Yorko 
ribose žada įsikurti net šešios 
tokios apylinkės.

Po $2.50: P. Baktis, Mrs. V. 
Cuskie, J. Savickas, A. Yon- 
kus. F. Lasauskas. A. Bur.do- 
nis, Mrs. J. Petraitis, Sr. Rose 
Vera. O. P.. Mrs. M. Kanapins- 
kienė. Mrs. M. Markūnas, K. 
Baltrušaitis, R. Bartashunas, 
A. Noreika. A. Starolis, Brook
lyn. N. Y., Mrs. S. Cilcius, Ke- 
arny, N. J., Mrs. E. Šatas, 
Amsterdam, N. Y.. Mrs. J. Si
manavičius. Nevvark. N. J., 
Rev. J. Pragulbickas. Bayon- 
ne. N. J., P. Vilimas, Paterson, 
N. J.. Mrs. V. Kovell. Dunellen, 
N. J., Mrs. Z. Kazlauskas, La- 
kevvood. N. J.. A. Salvonis, Eli
zabeth. N. J.. J. Mecionis. 
J.. Troy, N. J.. Mrs. K. Trin
ka. Mrs. A. Gintalas. D. A. Za- 
letskas, So. Boston. Mass.. P. 
Apkauskas, A. Babulis. Brock
ton. Mass., Mrs. A. Zaleski, Mr. 
Bunevičius, VVorcester, Mass.. 
G. Deleckas. Wm. Bedrim, 
Brighton. Mass., L. Baniškevi- 
čius. Greenfield. Mass., Mrs. R. 
Ravish. Holyoke, Mass.. Mrs. 
P. Vaega, Mattapan, Mass., 
Mrs. P. Babravičius, Norvvood. 
Mass., A. Nakutis. 
Mass.. Mrs. 
Mrs. E. Adams. 
Pittsb., Pa.. S.
Račiūnas. PhiL.Pa. E.Vitkoski. 
Svvoyerville, Pa.. Mrs. F. Pet
rauskas. Sykesville, Pa.. Mrs. 
M. Sharkus. Bridgeville. Pa.. 
Mrs. H. Dumblauskas, Mun-

hall. Pa.. Mr. & Mrs. Ambroze, 
Chestcr. Pa., B. Bludis, Penns- 
burg. Pa., Mrs. M. Kubinsky, 
\\. Hazleton, Pa., P. Bisenas, 
Verona, Pa., P. Mikalauskas, 
V. Daraškevičius. V. Daveika, 
Mrs. EIz. Radavic, Chicago, 
III.. Mrs. V. Janulis. Chicago 
Heights, Iii., Miss S. Taučytė, 
\Vaukegan, III.. A. Pacevvic, 
VVilsonville, III.. Mrs. P. Litvi- 
navičienė, Cicero, III., Mrs. A. 
Aitches, Granville. III. Mrs. D. 
Nedzinskienė, Mrs. A. Kučins
kas, Mrs. J. Gregorevičienė, 
Cleveland, Ohio. Mrs. F. Kodis, 
Youngstovvn. Ohio. G. Rokas. 
Akron. Ohio. Mrs. M. Kwet- 
cian, N. Y., B. Paliokas, Sy- 
racuse. N. Y.. Mrs. J. Arlaus
kienė, VVebster. N.
Plan. Utic-a. N. Y.. S. Dailidė- 
nas. \Vhite Plains. N. Y., Mrs. 
A. Lingis, Pontiac. Mich., Mrs. 
M. Stankevičius. P. Karpas, V. 
Levanas, P. Jakubauskas, Mrs. 
E. Valionis. Mrs. A. Pužas, Wa- 
terbury, Conn.. Miss. B. Empa- 
kerytė. Nevv Britain. Conn..
L. A.C.C.. Hartford. Conn., S. 
Jegelevicz. Bristol. Conn., .J.
E. Caserly. Los Angles, Calif.,
M. J. Romanauskas, San Die
go. Calif.. Rev. F. A. Manelis, 
Stockton. Calif.. Mrs. M. Vaš
kevičienė. Mrs. M. Matelis, 
Md.. Mrs. E. Kopeski, Bid- 
deford. Me.. Ch. Cyronka. 
Providence. R. I.

Y.. Mrs. V.

prie 
tiltas

Lietuviškoji Enciklopedija 
atgaivnama Amerikoje. Ji būtų 
mūsų tremtyje praleisto laiko 
vertingiausias įnašas j mūsų 
Tėvynės kultūrinį lobyną ir ta 
Tėvynei dovana mums dvigu
bai naudinga: ir Tėvynėn par
keliavus ir emigracijoje tebe
sant.

Kadangi šis darbas yra visų 
lietuvių reikalas, tai svarbu, 
kad susidarytų galimybės jį į- 
vykdvti. Todėl reikalingi yra 
tos Enciklopedijos talkininkai 
— vyrai ir moterys — atstovai 
visose lietuviškose kolonijose. 
Pagal išgales, už darbą bus at
lyginama. Dėl sąlygų ir visų 
informacijų kreiptis tuojau j 
Juozą Kapočių, 680 Bu.shvvick 
Avenue, Brooklyn 21, N. Y.

Gardner. 
A. Marmokas. 
F. Stankauskas. 
Kaminskas, M.

Radio žinios

Išlijo piknikus
Birželio 29 d. buvo rengiami 

apie Bostoną net trys lietuvių 
piknikai. “Ryto” 'leidėjai i en
gė Brocktone. Romuvos parke. 
Dariaus Posto legionieriai — 
Brockton Fair Grounds ir SI. \ 
apskritis — Haverhillio DI.K 
Gedimino klubo darže. Smar
kus lietus labai kenkė piknikų 
pasisekimui.

šv. Petro ir Povilo šventė 
parapijos bažnyčioje praėjo 
gražiai. 10 vai. pamaldas atlai
kė ir. kaip paprastai, gražų pa
mokslą pasakė T. A. Jurgelaitis 
O. P. Pamaldose organizuotai 
su vėliava dalyvavo šv. Petro 
draugija.

Lietuvių Radio Korp. rengia 
linksmą metinį pikniką, kuris į- 
vyks sekmadienį liepos-July 13 
d., puikiam Brockton Fair 
Grounds. Brocktone.

Kaip ir kas metą pikniko 
programa bus įdomi ir įvairi, 
šiemet dalyvaus VVorcesterio 
Tremtinių Meno Mėgėjų Choras 
vadovaujamas R. 
dainuos mylimas 
Jonas Tamulionis

N. H.. Bernardas Koritis paruo
šė žavią $250,000 vertės pui
kiausių. brangiausių I. J. Fox 
Amerikos didžiausios kailių 
krautuvės Kailių Parodą: bus 
renkama metinė gražuolė “Miss 
Lithuania of Mass ”: gros pui
kus Falcons Radio orkestras: 
bus įvairių 
gos dovanų.

Rengėjai 
puikų, šios
ir įdomiausią pikniką, 
ton Fair Grounds, Brocktone, 
sekmadienį. liepos-Julv 13 d.

Juozaičio: 
dainininkas 
iš Nashua.

laimėjimų ir įžan-

kviečia visus j šj 
vasaros didžiausią

Brock-

Steponas ir Valentina Minkai

Mass.

Mass.

%

LIETUVIŲ RADIO V ALANDOS PROGRAMA 
VVESX—1230 kilocycles—MarMehead-Salem. .V1a%s.

Kiekviena šeštadieni nuo lt iki 12 vai vidurdienio įvyksta Lietuvių 
Radio Valandos programa Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai. kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis i visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ka 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 IIOI R
50 Cottage Street. —:— Norwood,
Skyrius: LITUI ANIAN FURNITI RE CO.

A. ir O. IVAŠKAI
320 W. Broadu ay —;— So. Boston 27.

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


