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Piety Korėja tebeprotes
-ąžinti vienybę?

_ ■ - ' i ‘ „ - -i

i. Komunistai atsakymą atidėjo

Vaikins vintą tvarka atvykti j Ameri-

240,-

vizų.
Gegužės 19 d. New Yorką

Rooseveit viešbutyje įvyko 32

Ši savai- 
su-te prasidėjo rūpesčiu, kaip 

tvarkyti pereitos savaitės

tional Cathobc Resettfement
Coundl ir American Commit-

komunistų valdomų kraštų 
Europoje, įskaitant ir tas Vo
kietijos sritis, kurios Sovietų 
Sąjungos dabar okupuotos, ku
rie atsisako grįžti dėl rasinių, 
tikybinių ar politinių persekio
jimų ar persekiojimo baimės ir 
kurie dar nėra įkurdinti.

Lietuviam šis bilius labai pa
lankus, nes jis apima veik vi
sus dar nespėjusius emigruoti 
tremtinius, kurie šiaip pagal 
bendrą imigracijos įstatymą 
tinka emigruoti į JAV.

Pereitais metais kdngresma- 
no CcDęria bilnije reikėjo es
minių ĮMJf itimų, kad likę Vo
kietijoje ir Austrijoje lietuviai 
būtų galėję juo pasinaudoti,

tarimas. Buvo tartasi, kokių 
žygių mitis, kad šis bilius taptų 
įstatymu. Balfą atstovavo e.p. 
Balto pirm. A. Devenienė, 
prel. J. Balkonas ir reikalų ve
dėjas P. Minkūnas. Lietuvių 
delegacija pasisakė už šj bilių 
ir pažadėjo vėl aktyviai daly
vauti šio biliaus pravedimo ak
cijoje.

Kongresui priėmus šį. bilių, 
atrodo, kad dar bent 3,000 lie
tuvių galėtų atvykti į J. A. Val
stybes.

Dvi savaites barėsi anglai su 
amerikiečiais. Praėjusią savai
tę škilo vienybė tarp Amerikos 
ir jos ištikimiausio bei stip
riausio sąjungininko pietų Ko
rėjos. Skilo vienybė ir pačioje 
Amerikos valdančioje partijoje 
tarp prezidento ir respublikonų 
lyderio nuomonių. Ir viskas į- 
vyko dėl Korėjos.'

“Dabar arba 
niekad” —

vadovybė asmeniškai ir rastu 
buvo kreipusis veik į visus se

Dabartinio biliaus autoriai at- 
sižvelgė į lietuvių pageidavi
mus ir jie visi įtraukti į naują 
įstatymo projektą. Pagal šį 
projektą, tie pabėgėliai, va
dinami repatrijantai gautų vėl 
naujų galimybių patekti į JAV. 
Šios kategorijos asmenims nu
matyta 110,000 vizų. Taip pat 
tie pabėgėliai, kurie Europos

Eduardas, VVindsoro kunigaikštis, 
buvse karalius Eduardas VIII, ka
rūnacijos iškilmėse nedalyvavo, nes 
jo žmonai nebuvo leista dalyvauta. 
Ji yra išsiskyrusi su kitu vyru.

taip viešai vadinamas 
jungininkų slaptas pasiūlymas 
komunistams — suskaldė vie
nybę tarp Amerikos ir pietų 
Korėjos. Siūlymas nepaskelb
tas, tačiau jis buvo paruoštas 
su Churchillio ir Nehru žinia. 
Prez. Eisenhoweris tvirtino, 
kad siūlyme neprasilenkta su 
JT nutarimais ir su amerikie
čių principu — prievarta nieko 
negrąžinti. Tačiau naujam siū
lymui pasipriešino pietų-Korė
jos prezidentas Rhee. Nors 
prez. Eisenhoweris į j kreipėsi 
atskiru raštu, jis protestavo ir 
grasino, kad pietų Korėja su
tarties su komunistais nepripa
žins ir kariaus viena be Ame
rikos pagalbos. Jis nesutiks, 
kad 
kad

są-

Korėja būtų padalyta ir
Indijos kariuomenė įžy

giuotų į Korėją.
prezidento Rhee kontrpa- 

siūlymus gen. Harrisonas te
galėjo pasakyti, kad jaučiąs 
prezidentui visą simpatiją, bet

DVI DRAUGĖS ORGANIZAVO SOCIALINĮ APSIDRAUDIMU
IR RMft PENSIJAS UŽ “MIRUSIAS DŪŠIAS

Kaunas. — Draugės Satins
kaitė ir Jatkevičiūtė 8 vai. ry- 

. to jau sėdėdavo Stalino rajono 
socialinio aprūpinimo bei drau
dimo skyriuje. Pamėgintum 
pasivėlinti kelias minutes! Bū
tim ištardytas ir atskaitytų iš

nęs atsidurtum teisme, kuris 
nepagailėtų darbo stovykloje

nos dirbo prie pensijų stalo. 
Satinskaitė išrašinėjo pensinin
kams orderius. Kitiems orde
rius išrašinėti nedaug naudos. 
Jie tik viena didelė pagunda 
merginai, kuri gauna vos 450 
rublių mėnesiui. Už tuos mė
nesinius pinigus f galėtų bate
lius nusipirkti, bet neliktų nei 
už ką pavalgyti nei kuo už 
kambarį sumokėti, nors ji ir 
drauge su kita gyvena.

Satinskaitė toliau rašė orde
rius, davė juos pasirašyti sky-

riatfc vedėjai O. Juškevičienei, 
siuntė juos ryšių kontoros tar
nautojams, o tie jau žinojo, kas 
daryti toliau.

Tik su šių metų kovo pabai
ga merginos ir ryšių skyrius 
buvo suimti. O spauda ėmė 
piktai rašyti apie baisius nusi
kaltimus socialinio aprūpinimo 
bei draudimo skyriuje:

— Skyrius turi 7 revizorius, 
tačiau per visus 1952 metus jie 
nepadarė nė vienos rimtos sa
vo įstaigų dokumęntų revizijos. 
Jie nepastebi panosėje daromų 
vagysčių, sukčiavimo, valstybi
nių pinigų grobstymo. Sąskaiti
ninkė Satkauskaitė ir Jatkevi
čiūtė, susiuosčiusics su vagimis 
iš ryšių kontoros, išrašė ir per
vedė 60 fiktyvių pensijų nesa
miems pensininkams, o sky
riaus vedėja O. Juškevičienė 
tas sąskaitas aklai pasirašinė
jo ir tuo niekšams davė gali-

mybę pavogti 26,000 rub....
Satinikaitei ir kitiems bus 7 

metai, jei ne daugiau. Tačiau 
nei jų baudimas nei spaudos 
graudenimas neatgrasina kitų 
nuo panačios iniciatyvos pa
tiems imtis... socialinio aprūpi
nimo. Graudenti nereiktų, jei 
tarnautojai būtų valstybės ap
rūpinti tiek, kad iš savo už
darbio bent skurdžiai galėtų 
pragyventi.

Anglai gyvena karūnacijos įspūdžiais'
L—iiouaw. — Karūnacija 

vyksta birželio 2. Tačiau ang
lai gyvena jau kelios savaitės 
tik karūnacijos iškilmių nuotai
ka.

Churchfllis turi pasirodyti su 
.Reinių raikščio uniforma. Bet

alpusių. Dabar gydytojai pada
re specialias piliules, kurios 
greitai sugrąžina sąmonę ir jė
gas. Įrengė 119 stočių, kurios 
tokiom piliulėm aprūpintos.

kalingo Jurgio ordino. Tenka 
jam skolintis iš muziejaus.

Viena 73, metų našlė atpuš
kavo j Londoną ir jau gegužės 
31 užėmė vieta, kad galėtų pa
matyti važiuojančią karalienę. 
Pareiškė, kad ji pasiėmusi pa
kankamai valgyti ir tas kelias

per karūnaciją buvo pilna ap- dienas Mauksianti. M«rt%

daugiam M■o. Krašte didelis 
■Pietų Korėjos at-

stovas sąj| įgknnkų susitikime
su konsuo)■BUS, .pareiškė, ne
dalyvausimi•r
“Turim

si. *

B eiti vieni”
lymas kom&istams buvo kom
promisas "Anglijai, Indijai ir ki
toms JT valstybėms Ameriką 
spaudžiant. jDėl to respubliko
nų lyderis sfc. Taftas aiškiai ir 
tiesiai pakastojo mintis, kurias 
ne vienas senatorius anksčiau 
buvo reiškęs. Būtent, Taftas 
netiki, kad
JT turėtą efektyvią priemonių 
agresijai imlią užkirsti. Tad 
Korėjos įftnrju Amerika. turi už

miršti JT $■ eiti viena sau.
Europoje-Jo kalba sukėlė ne

rimo, kad grįžtanti respubliko
nų izoliacijos politika. Vokieti
ja atkreipė dėmesio į Tafto žo
džius, kad laimėti kovą su Ru
sija Europos kontinente nepasi
seks ir “kad Amerikai reikia 
žiūrėti savo intereso Azijoje. 
Vienas europinis laikraštis 
šiaip išreiškė Tafto kalbos 
reikšmę: Taftas ne vyriausybė, 
bet jokia vyriausybės politika 
nepraeis be lyderio Tafto pa
ramos.

verstas nuo šen. Tafto minčių 
atsiriboti.
Jis pabrėžė, kad jokia valsty

bė nebegali šiandien eiti viena 
sau ir kad valstybių koalicijoje 
reikalingi kompromisai.

imti ir lyderį Taftą ir rūmų 
pirmininką Martiną.

Koįriunistai atsake 
'durtuvais ir derybą 

, atidėjimu
J 'sąjungininkų “dabar arba 

niekad” siūlymą komunistai at
sakymą turėjo duoti birželio 
1; paskutiniu metu jie paprašė 
dar tris dienas palaukti. Ma
tyt, jį ruošia rūpestingai. Prieš 
atsakydami gegužės 30 pradėjo 
puolimą, kokio nebuvo jau 7 

- mėnesiai. Po nuostolingų kau
tynių jie užėmė amerikiečių ir 
turkų kelis įsitvirtinimus, iš 
kurių atsidaro kelias į Seoulą, 
esantį tik už 30 mylių. Ameri
kos karo vadovybė šiuos puoli
mus vertina kaip pasiruošimą 
deryboms (komunistai parodė, 
kokiais argumentas jie priešą 
nori įtikinti, bet sykiu ir kokie 
argumentai juos įtikina).

Jei komunistinę Ki
niją priimtą į JT.
Prezidentas taip pat švelnino 

senato komisijos netiesioginį 
atsakymą į Britanijos ir kt. 
reikalavimą priimti kom. Kini
ją į JT. Komisija nutarė, jei 
JT nutars priimti, tai

Ąmerika sustabdo fondus 
JT rauti.

Ligi šiol viena Amerika su
moka daugiau kaip trečdalį vi
so JT biudežto, kuris metams 
siekia 40 mil. Prezidentas kal
bėjo, kad tokios priemonės bū
tų per žiaurios.

Bet kad vienybę tarp pačių 
respublikonų išlaikytų, prezi
dentas pareiškė, kad į Bermu- 
dos konferenciją jis norįs pasi

V. C. GEORGESCU, rumunas pabėgėlis, pasiskundė Valstybės Depar
tamentui, kad komunistinės Rumunijos ambasados Washinirtone pir
masis sekretorius Ch. Zambeti norėjęs ji priversti Amerikoje inipinėtL 
Kadangi jo sūnūs liko Rumunijoje (matome juos fotografijoje), t i 
buvo žadėta juos paleisti laisvėn arba juos “gerokai pakratyti*, * i 
tėvas nesutiktu Šnipinėti.

BRITAI IŠSISUKINĖJA
Londonas. — Kai McCarthy 

kaltino anglus, kad jų laivais 
buvo gabenama kom. Kinijos 
kariuomenė, Londonas tai pa
neigė. Kai valstybės departa
mentas nurodė dviejų tokių lai
svų vardus, anglai aiškinasi, kad 
laivų kaiptonai buvę komunis
tų priversti, o be to, jie gabenę 
neginkluotą kariuomenę.

Pavojus didėja ir 
' artėja

Roma. — Tenai vyriausias 
sąjungininkų kariuomenės va
das gen. Gruentheris pareiškė, 
kad laisvajam pasauliui pavo
jus didėja ir artėja.

Pinigų mažiau, bet lėktuvų 
daugiau

Washingt<mas. — Apsaugos 
departamentas pranešė, kad ir 
sumažinus jam biudžetą. 1954 
m. lėktuvų bus pagaminta 
3,100 daugiau nei 1953.

Ir Čekoslovakijoj 
nusavina pinigus

Praha. — Čekoslovakijos 
kom. vyriausybė paskelbė, kad 
jų pinigo kronos vertė pakelia-

. ma: išleidžiamą nauja krona, 
kuri bus lygi 5 senoms kro
noms. Tačiau gyventojai seną
sias galės išsikeisti nevienoda 
kaina. Pensininkai galės išsi
keisti tik 300 senų kronų po 5 
už nąują.

5

Bausmę Rosenbėr- 
gams vykdys

Washingtonas. — Teisėjas 
Kaufmanas atmetė prašymus 
atidėti bausmės vykdymą Ro- 
senbergams. Jis nuskyrė ter
miną savaitę po birž. 15;-išei
tų birželio 18.
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DEL KO BRITAI SPYRIUOJASI EGIPTE

Patys moša, patys rėkia
WMhiagtoaas. — Amerikos 

vyriausybei atsiuntė protestą 
Rumunija, kam jos atstovybės 
Washing*one sekretoriui Žam
beli liepė Psinršd’rti. Zambeti 
kalbino buvusi Rumnni os gy
ventoją. dabar Amerikos pilie
tį V. C. Georgescu šnipinėti. 
Prie jo kibo dėl to, kad jo ma-

O EGIPTAS NEGAILĖSIĄS 
SAVO SŪNŲ KARŠTO 

KRAUJO
Vienoje karikatūroje Chur- 

chiHis rengiasi karūnacijąi, bet 
savo nauju fraku niekaip ne
gali pridertgtrskytnrseno^keb- 
nėse. Viena iš jų pavadinta E- 
giptu. Pasilenkusiam Churchil- 
liui mėgina tą skylę lopyti ir 
Dulles... šveicarų žurnalistas 
aplankė tą Churchillio niekaip 
nesulopomą skylę, Suezo ka
nalo zoną, ir rašo:

Šimtas kilometrų nuo Egip
to sostinės stovi pirmas Ang
lijos kareivis. Mėlynakis su 
khaki-short uniforma nesideri
na prie šios bibliškosios že
mės veido. Bet jis eina sargy
bą prie vartų j zoną, aptvertą 
spygliuotom vielom, kurios tę
siasi per 40 kilometrų. Tai Tel 
EI Kebir —

didžiausi pasaulyje kariniai 
sandėliai..

Sargybinis mostelia eiti to
liau — ten patikrins popierius, 
o pro jį čia spraudžiasi egiptie
čių veidai, nes jų 20,000 dirba 
prie karinių sandėlių.

Britų valdoma sritis užima 
9,000 kv. kilometrų, arba tris 
kartus tiek, kaip visa Luksem- 
burgo valstybė. Joje ne jtik 
sandėliai — ir ištisi egiptiečių 
miesteliai. Ismaila, per kurį 
eina kanalas, turi net 15,000 
gyventojų. Jos gatvėse patru
liuoja anglų sargybiniai po du. 
Po pasikartojusių užpuolimų 
automobiliai po vieną neva
žiuoja. Juos lydi bent vienas 
džipas, kuriame kareivis ant 
kelių laiko paruoštą automati
nį šautuvą. Ismaila miestelio 
pakraščiais suguldyti maišai su 
smėliu ir įtaisyti kulkosvydžių 
lizdai. Pasiruošta bet kuriuo 
laiku galinčioms įvykti kauty
nėms. Tačiau viduje, britų ka
riniame štabe, žaliuoja gėlynai, 
sukaliojasi baltosios moterys 
su mokykliniais vaikais, orkes
tras repetuota maršus karalie
nės karūnacijos iškilmėms.

“Jūs nepatikėsit, kaip žmo
nės čia nieko nenujaučia ir 
mano, kad kas šimtas metrų 
pagal kanalą stovi mūsų karei
vis* ir apsaugos nuo rusų,” kal

ti Per šį savaitgali Amerikos 
keliuose užsimušė tik 191 vie-

ba korespondentui vienas iš 
BTE ar iš MEAF karininkų.

BTE (British Troups Egypt) 
ir MEAF (Middle East Air 
Force) tai didelis britams da
lykas. Jų žinioje yra visos ka
rinės jėgos iš Egipto, Kipro ša- — 
los, IfAko, Jordanijos, ' Pietų 
Arabijos, Libijos, Sudano, Ke- 
nya. Vienas sparnas siekia 
Maltą, kitas Pakistano Kara- 
chi.
čia britai jaučiasi stovį pasau

lio sargyboje.
“Nėra pasauly kitos tokios 

vietos, kur karinei bazei sąly
gos būtų tokio', patogios”, kal
ba vierjas generolas. O kai ko
respondentas klausia, ar tų 
sandėlių negalėtų valdyti egip
tiečiai, kaip jie dabar reikalau
ja, — generolas tęsia:

"Ar jums atrodo, įmanoma, 
kad kariuomenei tiekimą val
dytų kita šalis, kuriai visai 
nepažįstamas sudėtingas ir 
nuolat kintantis ginklavimas? 
Pradedant nuo foto aparatų ir 
■baigiant radarais, čia turime 
visas moderniai kariuomenei 
reikalingas medžiagas ir pa
būklus. Jiem tvarkyti reikia 
bent trejų metų apmokymo ir 
įgudimo. Karo medžiagų čia 
yra už 200 mil. svarų, pastatų 
už 300 mil. Bet ką tie skaičiai 
tamstai reiškia. Geriau pri
minsiu, kad 
karo atveju šita bazė gali ap
tarnauti 45 divizijas ir 65 oro 

eskadriles.
Taip buvo perėtame kare. 

Tada dirbo čia 300,000 egiptie
čių civilinių darbininkų.’

Palieka korespondentas 
spygliuotas vielas, pravažiuoja 
pro kanalo susibėgimą su Rau
donąja jūra, kur stovi du ak
meniniai liūtai — atminimas 
8000 Indijos karių, kritusių 
Afrikoj ir Palestinoj už Angli
jos interesus per pirmąjį karą. 
Palieka šalia asfaltuoto kelio 
40 laipsnių karštyje manevruo
jančius britų tankus, užmas
kuotus purvino smėlio spalva. 
Po 100 kilometrų per dykumas 
be namo, be medžio, be kelei
vio palapinės išdyg ta iš smė
lio tamsiai žalios spalvos tan
kai. Tai jau egiptiečių tankai. 
Jiems nereikia maskuotis. Jie 
savo žemėj.

Tačiau tankais skylių neuž-
H vaikai likę Rumunijoje. toj numatytų 240. lopysi.

i
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Yau Malenkovo patikėtinis EMA MOL$N
7 7 A < a a*n • »**•**-

falinino meiles nuotykiai
aš draugu Gusevu nesu

mk Morase. kuri trummflu orą- 
neštų, nes jis norįs visų drau- 
£U, kuriuos Sierovas atgabeno, 

citologinės, pusės, Gusev”, nu-

, "Baltijos respublikose tie 

irime, — kalbėjo Gusevas, — 
guli pridaryti daug žalos; tai 

ripje $e galėtų mums pakenkti* 
ĘŪtent, tuo atveju, jeigu vo- 
įrigSai staiga užpultų ir rastų 
gyventojų paramos... Paprasti 
darbininkai ne taip nedraugin
gai prieš mus nusiteikę kaip 
buržuazija. Tačiau manau, kad 
būtų klaida mums manyti, jog 
ir darbo žmonės — net susisie
kime — yra mums palankūs.”

Malenkovas klausė Gusevo 
atsidėjęs. Kai jis kalbėjo apie 
gyventojų nedraugingumą, 
Matehkovo veide rodėsi suval
dytas pyktis. Tuo tšrpu Siero
vas nuo Gusevo kalbos darės 
tai mėlynas, tai raudonas. Bu
vo aišku, kad

Gusevo atvirumas Sierovą 
siutino.

“Nors prieš keliasdešimt me
tų mūsų okupuoti kraštai pri
klausė Rusijos imperijai, civi
liniai gyventojai mus daugiau
sia priėmė nedraugingai,” sa
kė Gusevas.

Malenkovas sukahdo dantis. 
Paskui jis paėmė vėl lapelį nuo 
stalo ir kreipėsi į Ivanovą:

“Drauge Ivanov, jūs valėte 
Taliną”.

Ivanovas kalbėjo daug 
atsargiau

Bendrais žodžiais jis dėstė, 
kad naujose sovietinės respub
likose reikia labai budėti. Iva-

Žinios iš katalikiškojo pasaulio
Ophsenfurt, ^pkietija. —-Ne

seniai įvyko c?a vokiečių Ka
talikų Akcijos konferencija, 
kuri svarstė pagrindinius akci
jos uždavinius. Iš jų labiau
siai buvo pabrėžta — padėti 
žmonėms nugalėti neutralaus 
pasyvumo padėtį ir paskatinti 
į tarpusavio bendradarbiavimo 
veiklą. Dėl to katalikai visur, 
net ir mažose parapijose, turi 
būti gerai susiorganizavę ir 
įsijungę į Kat. Akciją, kuriai 
vadovauja vietinis komitetas. 
Toliau buvo pabrėžta skubus 
pasauliečių apaštalavimas ir jų 
dalyvavimas viešajame bei po
litiniame gyvenme. Katalikai 
turi būti vieningi; išėję iš baž
nyčios, turi veikti į visą gyve
nimą.

Renesanso sąjūdis
Rugpjūčio 9-16 d.d. Šveicari

joje įvyks “Tarptautinio Krik
ščioniškojo Renesanso Sąjū
džio” antroji konferencija. Bus 
studijuojama ši pagrindinė te
ma: “Žmogaus veikimo teologi
ja ir jo santykiai su profesiniu 
gyvenimu”.

• Katalikai gydytojai yra 
susiorganizavę į tarptautinę 
šv. Luko Gydytojų, Draugiją: 
Šiemet Dubline įvyksta jų šeš

san-

novas patvirtino tą patį gyven
tojų nedraugingumą Sovie
tams, kaip ir Gusevas, tik jis 
ne tokiais žodžais ir labai 
tūriai.

Malenkovas išgirdo tai, 
jis nenorėjo išgirsti. Jau 
nešimo metu jis dairėsi į 

ko 
pra- 
laik-

davė į bylas ir popierius ant 
stalo abiem rankom ir tarė šal
tai ir lyg apgailestaudamas:

"Draugai, aš turiu labai ma- < 
žai laiko. Turiu daug darbo. 
Pasikalbėjimą su jumis turiu 
nutraukti. Tikiuosi, jūs nepa
laikysite tai jūsų darbo neįver
tinimu. Galit būti užtikrinti, 
kad jūsų čia pareikštas* reika
las budėti prieš mūsų priešus 
bus priimtas dėmesiui.”

Malenkovas atsistojo, “čia 
aš turiu jūsų pranešimus. Jei 
reikės papildyti, pasikvįesiu 
jūsų kiekvieną”. Mes pakilom. 
J^Ialenkovas padavė kiekvienam. 
ranką, drungną ir atstumian
čią. Net jo žvilgsnis reiškė nuo 
mūsų atsiribojimą ir mums pa
nieką. Kai jis man ištiesė ran
ką, pagalvojau: arba jis yra 
•pavargęs, arba kažinko mumis 
nepatenkintas ir — dar labai 
nepatenkintas.

Išeidamas dar šūktelėjo Sie- 
rovui: “Drauge Sierov, jūs 
būkite pas mane 8 valandą. 
Bukite savo biure”. Sierovas 
nužemintai nusilenkė. Kai mes ‘ 
jau skubėjom pro duris, aš bu
vau paskutinis ir girdėjau, kaip 
jis dar sykį pašaukė Sierovą ir 
jam kalbėjo:

“Sierov, paskambinkit drau
gui Kalininui; pasakykit jam, 
kad

tasis kongresas, kuriame daly
vaus apie 700-800 atstovų iš 
daugelio kraštų.

Darbas, misijose
Pranciškonų ordinas iš viso 

turi 4.100 misijonierių. dir
bančių 83 misijų centruose vi
suose penkiuose pasaulio že
mynuose. Jų misijoms patikėta 
106 milijonai pagonių. šv. 
Pranciškaus sūnūs Evangeliją 
skelbia Peru, Argentinoje, Bra
zilijoj, Čilėj, turč±2 Apaštališ
kųjų vikariatų Kinijoje, dirba 
Maroke. Syrijoje. Indokinijoje, 
Palestinoje, Egipte. Mozombi- 
ke. Konge ir daugelyje kitų 
kraštų. Misijų kraštuose pran
ciškonai turi 84 vyskupus.

• Būti krikščionimis — reiš
kia būti apaštalais! šitokio šū
kio kongresas įvyksta Vokieti-' 
joje birželio 14 d. Kongresą 
rengia Hildesheim vyskupija.

• Įsūnijo 130 vaiką. Austri
joje birželio 14 d. Kongresą 
mirė Cicilija Leitner. kuri bu
vo įsūnijusi 130 vaikų. Ji bu
vo 20 ha ūkio savininkė ir visą 
savo nuosavybę paaukojo, su 
moterų pagalba augindama ir 
auklėdama našlaičius ir pames
tinukus, kuriuos visus teisiškai 
įsūnydavo.

koridorių, kad sugautų Gusevą 
dar preiš liftą, o tas, norėda
mas išvengti viršininko rūsty
bės, būtų mielai lifte dingęs.

Sierovas sugautą Gusevą ą- 
pipylė kovojimais ir . keiks
mais ir sąkė pasirūpinsiąs, Ipd 
Gusevas valymo metodus, apie 
kuriuos jis kalbėjo savo rapor
te, savo kailiu pajustų.

Astuonios dienos po raporto 
pas Malenkovą patyriau, kad 
Gusevas puvo perkeltas ir, bū
tent, į vieną koncentracijos la
gerį* tolimojoj šiaurėj— ten jis 
padarytas raštininkų.

Gusevas bpvo nukeltas tą 
pačią diertą, kai Sierovas ma
ne ir likusius karininkus pris

tatė draugui Kalininui, 
kuris mums surengė priėmimą.

Ordinai už valymus Baltijos 
kraštuose.

Priėmimas buvo rugsėjo 8 
Maskvos pirmosios VCIKo mo
kyklos salėje priešpiet apie 10 
vai. Kalininas buvo atlydėtas 
draugo Dekanozovo, kuris bu
vo užsienių reikalų ministeri
jos atstovu. Malenkovas turėjo 
pasirodyti kaip partijos atsto
vas, bet jis atsiprašė. Matyt, 
jis nenorėjo dalyvauti komedi
joje, kuri jam nebuvo maloni.

Nuo išsiliejusiu opiu labai nukentėjo Loutsianos ir Texas valstybės. 
Daugiau kaip 3M8 savanorių nenuilstamai stojo tvirtinti senų kranti
nių ir statyti naujų pilim ų. Ne tik vyrai, bet ir moterys čia puolėsi 
kovoti su ištvinusią Sabinos upe Orange, Tėvas.

Ar kasamas uranijas prie Central City?
Nors Atominės Energijos 

Komisija (Denver skyriaus 
vadovybė) slepia visus davi
nius apie gausius uranijaus 
klodus šalia aukso kasyklų 
Quartz kalnuose prie Central 
City, tačiau Wood srityje (kai
rėj) ir Calhoun kasyklose ne
seniai leido Denver Post foto
grafui padaryti keletą tik išo
rinių nuotraukų.

žinoma iš ankstyvesnių pra
nešimų. kad ten esama urani
jaus rūdos, o dabar išsitarė ir 
Charles Towle, AEC tyrinėji
mų pirmininkas, kad "komisi

Kalininas, fąprąfc" mus sės
tis, nesijautė tvirtus ir ramus. 
Likimo buyo leagą jam apdo
vanoti Lenipo tutinu, aukš
čiausiu sovietinių fenfclu tuos 
karįpipkus, kurių |Ls labiausiai 
nekentė ir kuriuos jis gal būt 
nesykį buvo prakeikęs.

Kalininas buvo senas žmo
gus, kuris įsikalė į galvą, kad 
jam būtų naudinga, jei įleistų 
jam hormonų švirkštus. Ta
tai galėjo jis daryti, būdamas 
aukščiausioji valdžios vietoje. 
Bet Urmonai nesustiprino jo 
smegenų .. Kalininas savo mei
lės nuotykiais ir pasirinkimu 
greitai atkreipė į savo Maien- 
kovo dėmesį. O kai Kalininas 
iš tų savo meilių moterų, ar
tistei Tatjanai Bach padovano
jo brHijantirtius karolius, kurie 
sukėlė 2emčuznaja, Molotovo 
žmonos, pavydą, Malenkovas 
pristatė mane ir dar pusę tu
zino vyrų sekti Kalinino mei
lės kelius. Tarp tų buvo ir Sie- 
rovas. Visi turėjom pranešti 
Malenkovui, bet išlaikytu slap
tumą, kuris reikalingas Stalino 
draugo autoritetui.

Visi čia apdovanojamieji bu
vo sekę Kalininą. O Sierovas 
buvo sykį pašauktas į-pasikal
bėjimą tarp Stalino ir Kalini
no dėl vieno meiliško nuotykio, 
kurio Kalininas iš pradžių bu
vo Stalinui išsigynęs.

Kalininas pirmas prabilo. Jo 
kalbos nedaug kuo skirdavos, 
ar jis kalbėdavo prie kokio 
Kremliaus karsto ar atsisvei
kindamas su agentų komenda.

(Bus daugiau)

ja nežino” apie apylinkėje e- 
sančią uranijaus rūdą, bet pri
dėjo, kad tolimesni daviniai 
turėtų būti patiekti pačios 
kompanijos, kuriai priklauso 
ta vieta. Jis taip pat atsisakė 
kalbėti apie rūdos kokybę. Pa
klaustas, ar daug rūdos iškas
ta atominei energijai, atsakė: 
"Jokių nuo 1945.”

Vis dėlto darbas ten verda 
dviem pamainom, net karo mi
neralų tyrinėjimo administraci
ja suteikė $72.000 paskolos. 
Visa Iškasama rūda paimama 
ABC žinion ir pašaliniams bet

Yr* žinią, kad prie 
(kairėje) ir

KARALIENE ELZBIETA II sveikinasi su Norfolko 
meisteriu karūnacijos iškilmėms.

kunigaikščiu, kuris paskirtas vyriausiu ceremon-

Lietuviai kariai Japonijoje, Korėjoje ir Indokinijoje
Karys bal. nr. praneša, kad 

karo aviacijos majoras Al. Lu
kas pateko Japonijon, kur eina 
instruktoriaus pareigas. Jis y- 
ra gyvenęs Chicagoje. Žmona 
irgi rengiasi pas savąjį išvykti. 
Ten esąs dar Gediminas Bute
lis, priskirtas prie vieno dali
nio specialiu mechaniku. Jis 
tremtinys ir atvykęs Amerikon 
studijavo technikos mokykloj, 
baigė ir specialinę mokyklą 
Texas. 4-jame priešlėktuvinių 
pabūklų daliny, netoli Tokio 
miesto, eina sargybas karys 
Romas Januška, įstojęs kariuo
menėn prieš 15 mėnesių.

Korėjos fronte esą kariai: 
Stasys Jelmokas, kuris tarnau
ja aviacijos mechanikų sky
riuje, prieš Kalėdas jame atsi
dūręs. Vaclovas Momkus yra 
fronte, neseniai aplankęs žmo
ną ir gimines. Grįžo iš Korėjos 
majoras Ant. Kurauskas, šešio- 
liką mėnesių išbuvęs ten. Ap
sistojo su žmona ir dviem duk
relėm Pennsylvanijoj. Vytau
tas Juškus sugrįžo su garbin
gais paaukštinimais. Jis minos 
buvo sužeistas į ranką. Rimas 
Karosas, lankėsi iš Korėjos 
Bostone pas tėvelius, bet vėl 
grįžo į frontą. Taip pat Los 
Angeles mieste aplankė Puikū- 
nus jų sūnus iš Korėjos.

Indokinijoj palaidota 19 
lietuvių

Karys bal. nr. Ten Bal. 
Brazdžionis praneša, kad vie
nuose Indokinijos kapuose esą 
palaidota apie 6,000 karių, 
žuvusių kautynėse su komunis
tais. Tarp jų yra 19 lietuvių: 
J. Aleksėjūnas, B. Bliskė, Dar- 
gis, Br. Dirskis, J. Grigaliūnas, 
J. švepelis-Gustainis, J. Kubi
lius, Lazinga, J. Maskvytis, Mi
leris, Novogrodskis, Pov. Ože
lis, Pranskus, Alg. Rimkevi- 

Pa-
60-

:a-

koks privažiavimas nužymėtas 
"No trespassing” ženklais, 
tirta, kad rūda siekia net 
70% uranijaus mišinio.

Toje pačioje srityje Kirk 
syklos turi tuos pačius žemės 
turtus. Kai buvo davimai su
sekti, o juos ^patiekė karoyni- 
neralų tyrinėjimo administra
cija paskolos teikimo reikalu 
anom kasyklom, jų akcija rin
koje pakilo nuo $6.00 ligi $10.- 
00 ir $15.00, o paskutmę sa
vaitę jau $16.00. Praėjusį pir
madienį jau pasiekė $22.00 ir 
nesiskubina jų pardavinėti.

(Skelbj

šo knygą — atsiminimus bei į-' 
spūdžius apie baltų pabėgėlius 
bei jų vargus. Juos, sakosi, pa
žinęs, kai karo metu pirsijun- 
gęs prie baltų, žvejų laivu mė
ginusių prasimušti į Afriką. 
Kelionė baltams nenusisekė, o 
pąts Roswaenge po 3. mėnesių 
klaidžiojimų atsidūrė Kanarų 
salose.

SPAUDA

čius, Pr. Rokas, St. Usevičius, 
Alf. Venckus, St. Zairys ir Br. 
Žadeika. “Ant lietuvių kapų y- 
ra išrašytos pavardės, amžius, 
kilimo vieta, dalinio numeris ir 
žuvimo data. Lietuviai kariai, 
turi savo kapuose skyrių ir ten 
plevėsjuoja Lietuvos vėliava. 
Skyrius yra kapinių viduryje.”

Kas mus palaiko ir kas žudo
Lietuvių Dienose bal. mėn. 

Feliksas Kudirka svarsto klau
simą, kokiom dorybėm lietu
viai gali būti tvirti. Jis rašo:

“Neniekindami dėl savo tau
tos gyvybės ir laisvės kovoje 
kitų pagalbos, pirmiausia ir 
svarbiausia turime pasitikėti 
patys savimi:

1. savo tautiniu sąmoningu
mu, tautine savigarba;

DIDŽIAUSI PASAULIO LOBIAI?
Susidomėjus atomine ener

gija, uranijus virto vienu pa
grindinių metalų. Mokslininkai 
ir tyrinėtojai pradėjo ieškoti 
naujų šaltinių, iš kurių galėtų 
semti reikalingąjį metalą.

Pradžioje būkštauta, kad 
Amerikoje jo rasis mažai, o 
gal ir visiškai nebūsią. Buvo 
manoma jo ieškoti svetur ir 
gabentis čia atominių bombų ir 
atominės energijos gamybai, 
kuri turės suvaidinti svarbų 
vaidmenį taikos ir Amerikos 
žmonių gerovei.

Atominės Energijos Komisi
ja Denver skyriaus slaptoje 
veikloje sekė visus pranešimus 
apie uranijaus kluodų radinius 
Quarts kalnuose, prie Central 
City Colorado valstybėje.

Iš turimų davinių paaiškėjo, 
kad esama daug rūdos gyslų, 
kuriose gana didelis procentas 
uranijaus junginio, siekiąs net 

760—70% pagaminamo metalo.

Kirk Uranium Bendrovė turi 
savo nuosavybėj didelę šios 
srities dalį, kuri yra visai arti 
prie minėtos vietos. Iš to aiš-

900,000 šfiRŲ

KIRK UR ANIUMiCORP.
Colorado kasyklą nuosavybe

PAPRASTOJI BIRŽA 30 cL I Ž $RR.y
S, Si proga Molom* pasipelnymui.
-z Pasiūlymas atliekamas cirkuliarimąis

aplinkraščiais. kurie gaunami 
atsakingąjį atstovą

GARDNER AND COMPANY 
Narys: National Association of Serui ities Dcalcrs. Ine.

50 Broad-Street, HA 2-8888, York 5, N. Y.
VAKARAIS ATIDARA LIGI •- P.M.

----------- PRLS1VSK SI KUPONĄ PASIŪLYMO SĄLYGOMS ~

Vardas ................   „

Adresas ..

City

2. savo tvirtu, šventu tikėji
mu lietuvių tautos gyvybės iš
laikymu ir jai laisvės iškovoji
mu;

3. kiekvienu asmeniniu ryž
tingumu atiduoti kiek įmano
ma didesnę dalį tautos dvasinei 
ir fizinei gyvybei išlaikyti ir 
laisvei laimėti;

4. savo tautos kūrybiškumu, 
išlaikymu savo kalbos, papro-

-čių, kūrybinių nusiteikimų.
• Toks dar negirdėtas iki šiol 
pasaulyje lietuvių .tautos kan
kinimas, naikinimas mus iške
lia iš kitų tautų, bet drauge ir 
įpareigoja. Moraliniai iškrypi
mai, kūrybinio entuziazmo iš
sekimas, nesantaika visuomeni
niame, politiniame darbe dide
lėms ir laisvoms tautoms yra 
laikinio pobūdžio negalavimai 
— mūsų tautai yra mirštama 
liga.” 

ku, kad ir Kirk žemėje turėtų 
būti šio brangaus mineralo.

Kadangi rūda turi labai daug 
uranijaus priemaišų, tai jos 
vienas tonas duoda apie 8,000 
dol. uždarbio. Gera proga su 
mažu indėliu daug uždirbti.

Kirk ir Belcher nuosavybė 
siekia j Calhoun ir Woods sri- 
tj, kur žemės kluodai turi ne 
tik uranijaus, bet aukso, sidab
ro ir vario, kuris dar prieš ura- 
nijąus atradimą jau buvo kasa
mas ir leidžiamas rinkon.

Kirk Uranium Bendrovė nori 
išnaudoti savo nuosavybės tur
tus ir dėl to paleidi apyvarton 
900,000 šėrų po 30 et. už vie
ną. Juos platina ir pardavinėja 
Gardner ir Co. Ofisas yra 50 
Broad St., New York 5, N. Y. 
Telefonas: HA 2-3888.

Kas tuo reikalu indomaujasi, 
tam pareikalavus bus prisiųs
tos visos informacijos. Parašy
kite minėtu adresu arba patys 
užeikite ir pasiteiraukite, kas 
jums siūloma. (sklb.)

NAIIJA LAIDA

State

I t



LIETUVYBĖS KLAUSIMU

Tas miestas
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^aiputel neMtinai ižrefflda redakcijos nuomonę. Už skelbiu”! turini

DARBININKAS

Parapijos, vienuolynai ir spauda
Pasjkalbėifnas su PreL Pranciškum Jura

kiyn, N. T.

Lawrence yra N. Anglijos 
. šiaurinėj daly.

šiuo metu turi didelių rūpes
čių. Išaugęs kartu su ten esan
čia didele tekstilės pramone, 
dabar vargsta, nes fabrikams 
trūksta darbo.

Lietuviai, ten iš seno įsikūrę, 
tebesfliako. Ęnergingai tebe
veikia ir žinomasis katalikų vei
kėjas, vienas didžiųjų iietuviš- 

' kosics kultūros mecenatų
Jo Prakilnybe .Prelatas

Karalienės vainikas su pageidavimais

Visa siela išgilinęs j parapi-. 
jos reikalus, Js visada randa 
laiko ir bendriesiems mūsų rei
kalams. Lietuviškai spaudai 
taip pat labai artimas. Pats

Karališkų vainikų mažai mūsų laikais bepaliko. Prezidentai 
nevainikuojami, o diktatoriai dar nesivainikuoja, nors pastarųjų 
valdžia yra tokia pat, kaip absoliutaus' monarcho. Tai nevai
nikuoti despotai. Ką žmonės seniau vadino tiranU, satrapu ar 
despotu, šiandien vadina diktatorium.

Anglija savo istorijoje yra turėjusi visokių tų valdovų, kol 
juos taip aptvarkė, kad šiandien liko tiktai‘papuošalas sostui ir 
jungtis po pasaulį išmėtytai imperijai. Kiek brangi yra anglams 
ta jungtis, tiek puošnios visada būna naujo valdovo karūnacijos 
iškilmės. Jose suseina senos tradicijos, vienybės pajutimas ir pri
pažinimas aukščiausios valdžios, be kurios žmonėms nėra kaip 
išsiversti. Anglai tai iškilmingai pademonstravo birželio 2 d.

Tą dieną Elzbieta II tapo visai teisėta Anglijos karaliene. 
Ją vainikuojant pirmą kartą Anglijos istorijoje, be Didžiosios 
Britanijos, buvo išvardinti ir kiti kraštai: Š. Airija, Australija, 
Kanada, P. Afrika, N. Zelandija, Pakistanas ir Ceilonas. Tiek tų 
didesaiių kraštų ir teliko iš didžiosios kolonialinės imperijos, kuri 
dar turi nftžesnius atsparos židinius, čia nešvardintus. Kas bu
vo karūnacjos metu išvardinta, palaikyta brangiau už pačius ka
rūnos deimantus. Kas būtų iš jų, jei D. Britanija paliktų be do
minijų? Elbzieta I Didžioji jas telkė, o Elzbietai II gali tekti š- 
barstyti. Nei viena gi imperija nėra amžina.

Britanijos imperija yra išgyvenusi jau ilgą amžių. Vaini
kuodami savo naują karalienę, anglai apskaitė, kad ji bus jau 
keturiasdešimts pirmoji iš valdovų, skaitant nuo Vilhehno Nuka
riautojo laikų (XI amž.) Taigi praeitis yra sena ir pamokanti. 
Ji moko, kad valdiniai turi teisę būti valdcmi teisingai. Šitai 
vainikavimo ceremonijose jau seniai pabrėžama. Tai priminta ir 
Elzbietai II. Priimnta ne dėl to. kad ji daug valdžios turėtų, bet 
kad jai tenka atstovauti aukščiausią valdžią. Kokia ta valdžia 
turinti būti?

Vainikavimo metu, įteikiant karalienei kardą, karališka ap
siaustą ir'vainiką, išreikšti tokie pageidavimai:

“Siek teisingumo ir stabdyk piktybę, taisyk kas negera ir pa
laikyk kas gera... bausk nedoruosius, bet neužmiršk parigailėti.... 
turėk tvirtą tikėjimą ir daryk gerus darbus, kad gautum amži
nąjį vainiką iš malonės To, Kurio karalystė niekada nesibai
gia...”

Kai ceremonijos užsibaigia, o ateina kasdieniški reikalai, 
reikalai savo politikos, nedaug kas beprisimenama iš tų linkėji
mų, kuriuos turi gyvenime vykdyti tiek valdovai, tiek ir jų val
diniai. Visi yra po viena Aukščiausio valdžia. Jei tai būtų labiau 
suprasta, labiau pragiedrėtų ir apniukęs pasaulinėm politikos dan
gus.

Nuo pat jaunų dienų ligi šiol 
aktyviai reiškiasi lietuviškoje 
katalikiškoje spaudoje. Ilgus 
metus vadovavo L. D. Sąjun
gai, kuri leido “Darbininką”, 
iki tėvams pranciškonams per
imant. Be to, Prel. Pr. Juro rū- 
pečiu yra šiuo metu pradedama 
statyti- Nekalto Prasidėjimo 
Seselių koplyčia Putname ir su
daromas komitetas Jėzaus Nu
kryžiuotojo Seselių koplyčiai 
statyt Brocktone.

Prel. Pr. Juro rūpesčiu j šį 

ALKOS MUZIEJUS BROCKTONE. Pastatas priklauso Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų vienuolynui.

nedaug bėra likę, tačiau liku
sieji dideliame kontakte su 
Prelatu varo platų veiklos ba
rą. Pereitais metais Prelatas 
turėjo sunkumų su sveikata, 
tačiau po sėkminogs operacijos 
vėl atrodo, ačiū Dievui, gerai.

Parapijos jubiliejaus proga 
kreipiausi į Prel. Pr. Jurą su 
keletu mums visiems aktualių 
klausimų, į kuriuos, nėžiūrint 
darbo ir rūpesčių gausumo, 
malonėjo duoti atsakymus, ku-, 
rie čia pateikiami maloniam 
mūsų visuomenės dėmesiui.

— Geri*. Prelate, Jūsų vado
vaujama parapija šiemet šven
čia 50 metų sukaktį. Ta proga 
leiskite pasiteirauti, kaip 
Jums, kaip ilgus metus iširavu- 

vioje fietvrfškoje veikloje šia
me krašte, atrodė mūsų lietu
viškųjų parapijų dabartinė 
būklė ir kokios ateities per
spektyvos?

— Nežinau, kokiu saiku sai- 
kėti tą būklę. Beveik visų lie
tuviškų parapijų bažnyčios 
gražios, sekmadieniais perpil
dytos tikinčiųjų. Prie sakra
mentų einančių daugiau negu 
praeityje. JAV lietuvių parapi
jose kunigų turime pakanka- 

kraštą iš tremties yra atvykę mai. Skolos už pastatus 
daug žinomų asmenų, kurių ne 
vienas pradžioje buvo įsikūrę 
Lawrence, bet dėl ten esančio 
nedarbo buvo priversti ieškotis 
darbų kitur. ’ Užtat supranta
mas Prel. tr. Juro pasigedimas 
naujų ateivių veiklos, nes 
Lawrer.ce parapijoje jų tikrai

išmo- 
js :ū-

gyve-

ketos. Taigi išviršiniai 
džiai geri.

Bet lietuvių dvasiniam 
rimui vertinti jau reikia kito 
saiko. Juk negalime saikėti 
žmogaus gerumo nei jo svoriu 
nei ūgiu, nei išvaizdą, nei. jo ap
sirengimu, ir tik dievišku sai-
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ku tegalime žmogų vertinti. 
Mes kartais tai užmirštame ir 
griebiamės žmogiškojo masto 
ir dažnai suklystame. Kartais 
panaudojame spalvotus aki
nius, ir tada viskas pareina nuo 
to, per kokius akinius žiūrime. 
■Kliūtys irgi daug trukdo. Ar 
daug kas į jas kreipia, dėme
sio?

Mano manymu, lietuviškų 
parapijų šiame krašte dabarti
nė padėtis yra šviesi ten, kur 
veikia lietuviškos parapijinės 
mokyklos. Kur jų nėra, ateities 
perspektyvos darosi miglotos. 
Prašau nesuprasti manęs klai
dingai. Parapijos nesubankru- 
tys, jų vardas nepasikeis, baž
nyčios išvaizda pasiliks ta pati, 
tik lietuviškų giesmių aidai ten 
apmirs greičiau, negu tose 
bažnyčiose, kuriose vaikučiai iš 
parapijinių mokyklų renkasi. 
Kada besilankantieji į lietuviš
kąsias bažnyčias lietuviško žo
džio nesupras, tada kunigai bus 
priversti skelbti Dievo žodį 
jiems prieinama kalba. Čia ku
nigai bus tiek kalti, kiek esant 
patogioms sąlygoms ne irupi- 
no įkurti parapijines mokyklas. 
Didesnė ar mažesnė kaltė kris 
tėvams, jei jie nesirūpins įdieg
ti į vaikučių širdeles lietuviškos 
dvasios.

Drįstu teigti, kad iki šiol se
noji karta labai gerai atliko 
savo pareigas. Ji organizavo 
parapijas, statė bažnyčias, au
kojo vienuolynams, mokyk
loms, kad išlaikytų katalikybę 
ir lietuvybę. Jei jaunoji karta 

ne visur lietuviškoje dvasioje 
išaugo, nekaltinu auklėtojų ir 
jaunimo, nors išimčių yra ga
na daug.

Ateina pagunda dabar dau
giau kaltinti naujakurius, ku
rių jau išsimokslinusių ir lie
tuvybėje susikristalizavusių at
vyko tiek daug, bet mažai kur 
nutautėjantiems teduoda lietu
viškojo kraujo transfuzijos. 
Vieni teisinasi neturį laiko, per
sidirbę, pervargę, kiti... laukia, 
kol geriau pažins čionykštį lie
tuvių gyvenimą. Laikas nesu
laikomai bėga, ir jie lieka ne
suvaidinę rolės, kurią gal Die
vo apvaizda yra skyrusi, nes 
leido jiems persikelti j mažąją 
lietuvą JAV.

— Labai daug rūpesčių turi
te lietuviškus vienuolynus rem
dami, ypač N. Anglijoj. Kokie, 
Jūsų manymu, būtų šio mo
mento lietuvių katalikų uždavi
niai vienuolynų atžvilgiu ir ko
kie būtų uždaviniai tųjų vie
nuolynų liet, katal. visuomenės 
atžvilgiu?

— Lietuviškosios parapijos 
ir vienuolynai yra avangardai 
JAV lietuvybei išlaikyti. Jei 
nebūtų veikusios lietuviškcsios 
parapijos, parapijinės mokyk
los ir katalikiškoji spauda, 
šiandien Amerikoje lietuvybę 
tik su žiburiu rankoje tesuras- 

' tumėm. Tų lietuvybės židinių 
reikšmė būtų buvusi didesne, 
jei visokie “izmai” ir geltonoji 
spauda nebūtų nuolatos vedusi 
kovos su Katalikų Bažnyčia.

Nelabai daug kas gilinasi į 
vienuoliško gyvenimo esmę. 
Dažnai žmogus teisia kitus pa
gal save. Ir pasauliečiai, kar
tais nesuprasdami vienuolynų 
paskirties, reikalauja iš jų ap
čiuopiamos medžiaginės nau
dos. Savo pavyzdžiu, pasišven
timu, santykiavimu su Dievu, 
seselės padeda mums siekti 
dangiškų dalykų. Jeigu seselei

/■J

reikia rūpintis duonos kąsniu, . 
nors ir ne sau, drabužėliu ir 
patalpa, kaip įsigyti būtiniau
sią knygą ir centą akiniams į- 
sigyti, tada seselių perdavimas 
dievybės vaikučiams bei pasau
liečiams yra sutrukdomas.

Iki šiol per daug iš seselių 
reikalaujame, jas kritikuoja
me, kad kai kurios nepakanka
mai* lietuviškai išmokslintos, 
bet norėčiau paklausti tų kriti
kų, kuo jie yra padėję sese
lėms?

Prieš porą metų paskelbėme 
vajų Nekalto Prasidėjimo Sese
rų vienuolyno koplyčiai sta
tyti. Vieni savo akimis matė, 
kiti iš spaudos sužinojo, kaip 
labai reikalinga ta koplyčia, į 
kurią net pačios seserys vasa- - 
ros metu nesutelpa. O kada su
važiuoja rekolektantės arba a- 
pie šimtą mergaičių suvažiuoja 
j vasaros mergaičių stovyklą, 
Putname, reikia naudotis kori
doriais, laiptais, “porčiais”, 
kad įsijungtų į šv. Mišių Auką. 
Prieš porą metų prof. A. Vasi
liauskas atsilankė visose dides
nėse kolonijose. Bandė iš atei
tininkų suorganizuoti kiekvie
noje kolonijoje aukų rinkimui 
būrelius, paliko pažadų lapus 
ir pakvitavimo knygeles. Vis
kas baigėsi gražiais žodžiais. 
Ieškota kitokių prie
monių. Seselės siuntinėjo laiš
kus su plytelėmis, ^paveikslais, 
knygelėmis, be to rengė pikni
kus, seimelius, į kuriuos gildos 
skyriai veždavo aukas iš įvai
rių kolonijų ir per porą metų 
nesurinkto nei šimto tūkstan
čių dolerių. O išsiuntinėta šim
tai tūkstančių laiškų.

Dabar Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserų vienuolynas Brocktone 
nori įsigyit koplytėlę. Yra viso 
apie šimtas seselių, prie vie
nuolyno vyrų ir moterų senelių 
prieglaudos. Šv. Mišios laiko-

(nukelta į 5 psl.)
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Keliamės visi per sodą ir su
stojame prie langų, kurie išei
na į pietų pusę, kur jaunave
džių kambariai. Vos tik trenkia 
maršą, tuoj prasiveria langai, 
ir moja Kristina nosinaite. Ji 
pasidėjus baltą vualį, vestuvi
nį šilką. Suknelė tamsi, su gėle 
prie šono. Ir kaip tinka! Lange 
dvi gėlės!

Ji uždaro stiklus, ir mes į- 
griūvame į vidų. O mergaitės 
čiauškia, jos užvers klausimais 
■Kristiną. Tuoj dainom ir rate
liais apsupa jaunavedžius, linki 
laistyti rūtą, mėtą, išstatyti 
aukštus dvarus. Jonas, ak tas 
Jonas, ak tas Jonas, švyti kaip 
devynios saulės. Jis tuoj atmu
ša butelį Ir pila visiems, kad 
vestuvės gražiau skambėtų.

Su dainom Kristina atneša 
dovanų, jos pačios nuaustų, 
margais raštais iškaišytų. Ran
da posmą ir juoką. Ji dalija, o 
jaunimas atliepia lyg miško ai
das. Songailai užriša platų aš- 
tuonytj rankšluostį. Tai pirš
lys, tai melagėlis — aidi jauni
mas, o ji bučiuoja jam į skruo

stą, dėkoja ir puolasi prie mer
ginų. Tiesia juostas, riša ant 
kaklų, per juosmenį ir linki su
sirišti su berneliu. O jos klega 
lyg pavasario sriautai, sukasi 
ir dainuoja. Muzikantai pasi
griebia dainą ir lieja per visus 
instrumentus, patys palinksė
dami, trenkdami būgnu. Iš dai
nos išsipina šokis, tokia šauni 
polka, kad, rodos ,ir stalai nori 
šokti. Ir vestuvininkų kojos 
neatlaiko: keliasi polkos tak
tais ir bėga iš kambario į kam
barį. Kai siausmas sustoja, 
tuoj visi puola prie jų, visi mani 
tik Kristiną ir Joną, ir jiedu 
šypsosi.

Tuoj išsitiesia stalai su kum
piais, pyragų pusnim. Su jais 
ir žoc&ai klojasi Kristinai, 
prieik, pažiūrėk, paragauk. O 
ji visiems patarnauja, deda 
lėkštėn ir juoką ir valgį. Ji 
džiaugiasi, visų Apsupta. Aiš
kiai matau, patinka šis bičių 
spiečius, aplink sulipęs.

— Matai, kokia Kristina, — 
sakau jos broliui.

— Taigi, — atsidūsta, —ir 

suprask, kad mandras. Vakar 
ji tau kryžiavosi, beveik žudė
si, o šiandie ji kitaip kukuoja. 
Ką tu pasakysi. Atleisk, kad 
naktį pasikarščiavau.Viskas čia 
kvaila. — Jis išgeria ir pamažu 
įsijungia į triukšmą.

Pavalgę visi išsiverčia į so
dą. Vyresnieji sulenkia kelius 
ant suolo ir kimba į sėją, jaų- 
nimas sukasi rateliais, žaidžia, 
rengia lenktynes maišuose, ne
ša kiaušinį šaukšte.

Stoviu prie sienos, narplioda
mas mintis, lyg tinklą megz- 
damas. Mane pastebi Jonas ir 
ateina. Jis toks ramus. Karto
jame senas kalbas apie Kristi
ną.

— žinai, ką aš tau pasaky
siu, — pradeda jis pakuždom. 
— Aš visą laiką bijojau. Juo
kinga, bet taip buvo. Bijojau . 
smarkių ir žiaurių moterų. Ir 
man atrodė, kad ji tokia. Bet 
aš klydau. Matai, kaip ji pui
kiai sukasi, kaip šeimininkauja, 
kaip lydys nardo po žmones. Ji 
tokia paprasta ir kasdieniška. 
Man atrodo, kad mes seniai se
niai esame pažįstami, taip vie
nas kitą atspėjame.

Atsiranda ir ji, įsitveria 
mums į rankas ir ♦ suklega. 
Greit akim ji perbėga visus ir 
sako Jonui, kad reikia pasiūly
ti alaus ar giros. Gal ji tyčia 
taip sako, kad mes paliktume 
vieni. Jonas nuskuba, o ji juok

damosi sujudina man ranką.
— Būk linksmas, Aleksį.
— Aš linksmas, net labai.
— Matau, tu graužies...
— Norėjau tau pakartoti tą, 

ką esu sakęs, Kristina. Taip!
— Aleksį, pamiršk visa, pa

miršk. Aš vakar buvau lyg tik
ra gimnazistė, atleisk. Tos ke
lios dienos man daug pasakė,, 
pravėrė akis. Mes buvome taip 
arti, tik gatvė tarpe, drauga
vome tiek laiko, o buvome taip 
toli, toli. Jonas yra daug arti
mesnis. Taip! Man gaila tavęs, 
kad tu kentėsi. O tu mafnęs ne
sigailėk, ne!

— Kristina! — sudrebu vi
sas!

— Neminėjom vienas kito 
blogu žodžiu, ne! Skirkimės 
kai? draugai. — Ji juokiasi, 
stveria mano ranką ir tempia, 
— skubėkime žaisti.

Einame ratelius, dainuoja
me, o Jonas vaišina gira, alum. 
Aš visą laiką stebiu ir galvoju. 
Vaidina! Tikriausiai vaidina! 
Kaip puikiai Save paslepia! Kai 
spaudžiu jos ranką, £ papurto 
galvą, nereikia; kai noriu pa
gauti jos žvilgsnį, ji išslysta 
ir bėga tolyn. Sugrįžus ji tar
tum sako: nežiūrėk taip!

Vestuvės vėl eina pilnu 
triukšmu. Kristinos tėvas šyp
sosi, kad jo gėrybės visus link
smina. Jis rūkė cigaretes, uži- 
minėja svečius, paragina, pa

maišo kortas. Taip vėl įbrenda- 
me į naktį, žiburiai vėl nušvie
čia obelų šakas, ir dainos nu
skardena į galulaukes.

Ji vaidina, ji visus apgauna, 
ir save! Galvoju. Su tom min
tim gulu ir keliuos. Vėl skubu 
į vestuves. Prakimšę paskutinę 
alaus statinaitę, kariame piršlį 
melagį, čia skaito ilgiausius 
dekretus, o Kristina juokiasi. 
Vidurdienį jaunuosius išvėd- 
luos. Jau suvažiavo gražūs 
arkliai, jau muzikantai sustojo 
lauke.

— Ją išveš! Išveš! — šaukia 
mano visos mintys. Bet aš sto
viu. Tegu ji ir šią akimirką 
praeina vaidindama pro mane! 
Tegu!

Išeina ji pasirengusi kelionei. 
Atsisveikina su visais. O jauni
mas dainuoja, rauda, kas jos 
laukia svetimuose namuose. 
Dainų pagauta, ji nubraukia a- 
šarą, bet vėl susivaldžiusi eina 
ir sveikinasi. Sustoja ir ties 
manim. Ir šią akimirką sumir
ga jos akys. Matau ją kaip gra
žų žiedą, prikritusį rasos. Ji 
stovi gal paskutinį kartą taip 
arti, arti.

— Atleisk man, — sukužda 
ji-ir pabučiuoja man skruos
tą.

— Laimingai, — Kristina!— 
dar Ištariu. Ji linkteli galvą, 
eina tolyn ir tolyn, tolsta lyg 

pavasario ledas upės srovėje.
Išėjus įsikabina į Jono ranką 

ir sėdasi į vežimą. Tvirtai įsi
kabina ir pažvelgia giliom a- 
kim į jį. Iš žvilgsnio viską iš- 
skaitau. Jiedu tikrai artimi vie
nas kitam.

Muzika sutrenkia, sudunda 
vežimai, sumirguliuoja kaspi
nai ir išlekia į vieškelį. Mes 
dar dainuojame, mojuojame, o 
jie lekia tolyn tolyn.

Atsisveikinu kieme su visais. 
Tėvas kviečia ir toliau lankyti 
jų namus. Kaimynai!

Pareinu namo ir atidariau 
spintą Jšsiimu lagaminą. Taip, 
jau po Velykų, visos dainos su
dainuotos. Nebėra kas veikti.

Metu knygas, kurias buvau 
atsivežęs. Jos sunkiai dunda. 
Lyg žemė, beriama į karstą. 
Sustoju ir susimąstau. Ar aš 
užkasu savo jaunystę. Knygos 
krinta, krinta ir palaidoja ma
no brangų prisiminimą. Dau
gel vasarų, ir gražų žiedą — 
Kristiną, čia viskas buvo Vely
kos. tik atostogos, bet aš turiu 
grįžti į save. Aš čia tik svetys.

Kambarin ateina mama ir O- 
nutė. Jos stovi ir žiūri į ma
ne, j sumestas knygas. Tartum 
gražios seserys jos prieina ir 
apkabina mane. Mama pirmoji 
nubraukia ašarą. ✓

— Neliūsk, Aleksi, viskas 
prisimiršta, praeina.

— Aleksiuk, Aleksiuk,—bal
su pravirksta Onutė, — kur tu!

— Nusiraminkite! Yra ko 
čia raudoti! Aš manau, kad 
bus geriau išvažiuoti tuč" tuo
jau.

Abi jos pritaria Onutė šoka- 
si mano lagamino sutaisyti, 
gražiai knygas sudėti, surinkti 
visus baltinius. Mama skubina 
parengti kelionei valgius. Jos 
geros, tokios lipšnios šiandie, 
rodos, viskuo su manim pasi
dalintų.

Onutė parneša gėlių iš darže
lio ir man čiauška:

— Aleksi, tu užmiršk visa, 
mes dar gyvensime, mes daug 
vasarų čia praleisime. Gražių 
vasarų, ar ne!

— O kodėl mum negyventi, 
Onute!! Prižiūrėk mano kny
gas, o vasarą aš būsiu čia!

Vėl ji juokiasi, kelia mano 
lagaminą į vežimą.

žvilgteriu į namus, į sodą. 
Ten nėra baltų vėliavų, nėra 
skalbinių. Ten vešlūs pumpurai 
smilksta ir sprogsta. Prie tven
kinio sukalena gandras, atsi
šaukia varnėnų pulkai. Tolu
moje garbinuojasi rugiai.’

Sudunda vežimas, ir . mano 
Velykos užsiskieidžia kaip gra
ži knyga.

(Pabaiga)
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lės greičiau veikti ir toliau

kų autorių vaOcalų. Atrodo, te

bėra leidėjų. Jie visi užsiėmę ki- ' Ką daryti su poezija?
Poezija pergyvena sausros

Visų pirma noriu pastebėti, 
kafl anketoje keliamas klausi
mas mums yra didžiai aktua
lus. Tik jį reikėtų kiek praplės
ti: mūsų spaudoje rąaža tema
tyti ne tik pradedančių lUera- 
turitių talentų, bet ir apskritai 
rašančiųjų. Todėl reikėtų susi
rūpinti lietuviško rašto žmogių 
prieauglium apskritai.

fcyti stidomejhną lietuvišku 
žodžiu ir išugdyti vienų kitą 
kūryloe j*r».

rašo? /
Priežasčių gali būtų įvairių.
Amerikoniška mokjFHa, kiek 

jų turki progos pažinti ir iš sa-

dengti poezijos iSeijfimo trūku
mus. . '

Būtų gera, kad leidėjai galė
tų susi važiuoti "if aptarti savo 
rūpesčius, suderinti veiklą, juk 
visus jungia tie patys inicre-

• .A“*sai.

do nr. (gegužės 19 d.) šiuo 
ktaušM spausdinome K. Mg-

dovaujančių asmenų ir nuo įde
damo darbo. Taip vienos lei
dyklos tikrai gražiai išsiskleidė 
ir susilaukė visuomenės pritari
mo. Kitos, vos pasirodė su vie
nu Jeidinėliu, turėjo užridary-

metus. Niekas nenori jos leis-

Ubai suma2ėj<fc-(Jfet ir ameri-

rėtų išleisti bent po vieną rin
kinį per metuž žtaonja, savi 
pinigai negus, bet juos reiktų 
įkalkuliuoti į kitas knygas. 
Taip, sakysime,' keikti knygos, 

planuoti savo leidimą. Platin- kuries labiau eina, galėtų pa
lojus gi, įdėjęs savo pinigą, no
rės jį greičiau atsiimti. Taip jis 
bus priverstas plačiau siūlyti ir 
greičiau parduoti.
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Kai ką knygų leidimo grieb
tis paskatina biznis. O gal pa
siseksi gal šiek tiek sukals.

, Taip. Didelėse tautose* leidyk
los gerai uždirba. Iš tokios Vo
kietijos prieš karą daugiausia į

• užsienį išveždavo ne geležies, 
ne elektros reikmenų, bet kny
gų. O kiek jų paleisdavo vidaus 
rinkoje?

Lietuviškoje rinkoje knyga 
nėra tokia prekė, kurią visi 
tuoj griebtų. Tad ir gerais lai
kais knygos tiražai buvo kuk
lūs, leidyklos turėjo nemažų 
sunkumų. Juoba dabar tie sun
kumai padidėjo, kai sumažėjo 
skaitytojų gretos.

, Leidyklos, norėdamos išsilai
kyti, įprato leisti ofsetiniu bū
du antras laidas. Tuo sutaupo 
nemaža pinigų. Nereikia rinkti, 
laužyti, tik fotografuoti ir 
spausdinti. Bet ar šios pakarto
jamos laidos, dažniausiai -veti- 
mųjų autorių, yra taip būtinai 
reikalingos, ar negalima ir be

... jų apseiti? Ar šios antrosios 
laidos neužstoja kelią originali-

, nei lietuvių autorių kūrybai?
Tos pakartotos laidos yra

gražios ir mielos. Vienas kitas, j _ 
net džiaugiasi, gal jis atstatys surasti 
paliktą biblioteką. Bet tai bus 
tik praeities prikėlimas, ne

mis laidomis. O vis dėlto reik
tų atiduoti originalinei, savai ’ 
Kūrybai pirmą vietą- Tik šito
kiu būdu ugdysime lietuviškąją 
literatūrą.

Pratinimo rūpestis
Leidyklų sandėliuose visada 

, stūkso didžiulės knygų stirtos. 
Kaip jas permesti iki skaity
tojo? Lietuvoje buvo pilna 
knygynų, čia jų vos keli. Į juos 
patenka tik maža dalelė skai
tytojų. Kiti gyvena išsiblaškę, 
čia į talką atėjo platintojai, 
kaip mes vadiname — lietuv:š- 
ki knygnešiai.

Gražus šis vardas ir turi sa- 
\o senas 'tradicijas. Jeigu taip 

. pasivadinama, tai pratęskime 
ir knygnešių pasiaukojimą ir 

' entuziazmą. Ar jo kartais ne- . 
stinga mūsų platintojam' ' Jei 
jie parodytų daugiau pastangų, 
noro ir meilės savai knygai, 
tikrai daugiau jos išplatintų.

Be to, platintojai iš leidėjų 
knygas ima komisan, atsiskaito 
tik pardavę. O atsiskaitoma 
labai sunkiai, kartais leidyklos 
turi laukti visus metus, nuolat 
ragint’. Dažnai grąžina ir gana 
aptrintus egzempliorius, kurie 
atrado, jau buvo skaitomi. Lei
dėja-. yra bejėgis, jis turi pri
imti juos ir džiaugtis, kad dar 
jjardavė vieną kitą egzemplio
rių.

Atrodo^ kad ii' šičia galinga 
eitį. Platintojai, imda

mi knygas, turėtų tuoj pat už 
jas sumokėti. Tada leidėjas ga
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• Bendrijos leidykla Vokie
ti ;oje ruošiasi išleisti A. Gied
riaus pasakų rinkinį “Kasdie- 
nihef pasakos”, J. švaisto apy
sakos “Eldorado”, Alės Nakai- 
tės eiliuotą vaidinimą vaikams 
“Nunešk, upeli, žąsų vargus”, 
S. Lauciaus dramos veika liu
kų rinkinį “Raudonoji melodi
ja.” Leidyklos adresas: Bend
rija, Hannover-Kleefeld, He- 
gelstr. 6, Germany.

A. Maceina tuoj po Sekmi
nių buvo išvykęs iš Freiburgo į 
Strasbourgą, į Laisvosios Eu
ropos Kolegiją, ir ten lietu
viams studentams skaitė pas
kaitą — "Lietuviškos kultūros 
vieta Europos kultūroje.”

• Dail. Romo Viesulo pa
veikslą — “Stabat Mater” — 
vario raižinį, kuris buvo išsta-f 
tytas Philadelphijos Print 
Club surengtoje grafikos paro
doje, nusipirko klubas nuolati
niai kolekcijai. Tas pats klubas 
pakvietė dail. R. Viesulą reli
ginio meno parodai, kuri bus 
kilnojama po visą Ameriką. 
Dailininkas jau pasiuntė savo 
litografiją “Užgimimas”.

• Rocbesteryje vykusios lie
tuvių grafikos parodos ekspo
natai dar negrąžinami. Jie 
bus patiekti Amerikos muzė.ų 
direktorių suvažiavimui, kuris 
įvyks birželio pradžioje. Tiki
masi, kad ši paroda bus pada
ryta kilnojama po visą Ameri-

Ta proga išleista gražus kata
logas (7 Artists). Kiekvieno 
dailininko įdėta po vieną kūri
nį. Redagavo Aleksis Ranit.'

• Muzikas St. Navickas iš
leidžia gedulingą maršą, tin
kantį išvežimų, Dariaus Girėno 
minėjimams.

• Pašvaistė — gaidų leidyk
la — išleido tris naujas Br. 
Budriūno vyrų kvarteto įdai
nuotas plokšteles.

“Gabijos” — žurnalo nau
jausiame numeryje dalyvauja 
šie autoriai: Mykolas Vaitkus, 
Nelė Mazalajtė, J. Aistis, J. 
Kruminas, J. Jankus, J. Gliau
dą, L. Žitkevičius, Aleksis Ra
nit, V. Ramona i, O. B. Audro
nė, V. Maciūnas, J. StebeiRis, 
Ant. Musteikis ir porą verti
mų: August Strinberg ir H. 
Heinės.

ADOMAS GALDIKAS Grybautąja

IGNO ŠEINIAUS “RAUDONASIS TVANAS”
Ig.. šeinius, mūsų rašytojas ir 

diplomatas, pirmaisiais sovieti
nės okupacijos metais tris mė
nesius dar buvo Lietuvoje. Pas
kui jis pasitraukė j Vakarus, į 
Švediją. Tubj pat j|s ir parašė 
švediškai "Raudonąjį tvanų”.

Knyga visuomenėje rado ne
mažo atgarsio, nes pati tema 
buvo aktuali: kaip bolševikai 
okupavo Lietuvą. 1941 m. 
knyga pasirodė ir danų kalba,

KNYGOS IR ŽURNALAI

• Bt. Būdavus “Gabijos” lei
dyklai įteikė naują romanų— 
"Uždraustų stebuklų”. Romane 
vaizduojama pabėgimo dienos 
ir tremties metai.

• Septyni dailininkai Stony 
Rrook, L. I., N. Y., rengia savo 
kūrinių parodų Pr. Lapienės 
vasarvietė* atidarymo proga. 
Paroda atidaroma birželio 6 d.

Fraacois Mauriac: GYVA- šelis daiL Romo Viesulo. 216 
ČIŲ UŽDAS. Romanas, 282 psl. Kaina 2.00 dol. 
psl., kaina S2.60. Vertė Jurgis 
Griška. Išleido Gabija, 355 
Union Avė., Brooklyn 11, N. 
Y. ši knyga yra vienas žy
miausių F. Mauriaco kūrinių, 
už kuriuos jis gavo pereitų me
tų Nobelio literatūros premiją. 
Šiame romane autorius meis-,, 
triškai vaizduoja neapykanta, 
šyšktumu ir žemomis aistromis 
pritvinkusia širdimi žmogų, iš
keldamas aikštėn užnuodytos 
dvasios paslaptis.

Giovaani Papini — POPIE
ŽIAUS C KLESTINO VI LAIŠ
KAI ŽMONĖMS. Išvertė iš ita
lų kalbos Dr. Petras Mačiulis. 
Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Chicagoje 1953 m. Vir-

Sąbik-Vogulov — RAUDO
NASIS SIAUBAS. Nugalėtoje 
Vokietijoje. Vertė A. V., išleido 
leidykla Dobilas 1953 m. Chi
cagoje, 103 psl. kaina SI ,25.

Stasius Būdavus — LORE
TA. Meilės likimo romanas. 
Antroji peržiūrėta laida. Iš
leido Bendrijos leidykla Vo
kietijoje. Viršelis Kazimiero 
Dargio, 175 psl., karna nepa
žymėta.

Šv. Pranciškau* VARPELIS, 
nr. 6 birželio mėn.. redaguoja 
T. Modestas Stcpaitis. OFM., 
leidžia TT pranciškonai. Nu
meris skirtas tėvams. Gražiai 
iliustruotas.

o 1942 m. suomiškai. Suomijo
je ji ypač pasitarnavo propa
gandos reikalams, šiemet “R. 
Tvanų” išleido ir lietuviškai. 
Spaudai parengė pats autorius.

•Lietuvos kariuomenei įžy
giavus į Vilnių, Ig. šeinius bu
vo paskirtas Raudonojo Kry
žiaus atstovu Vilniuje. Nuo čia 
jis ir pradeda skleisti Vilniaus 
grožį, kuriam nešykšti gražių 
žodžių ir sentimentų. Nuo čia 
taip pat prasiskleidžia ir rau
donoji armija, kuri tuo metu 
dar buvo Vilniuje.

Įvedama įvairių asmenų, su
telkiama įvairių nuomonių, 
kaip žiūri j Lietuvą lenkai,'ką 
rašo mūsų ir kitų tautų spau
da. Visu platumu pavaizdavęs 
Lietuves laisvės gyvenimą, 
taip pat su smulkiom detalėm 
aprašo okupaciją, kaip įžygiuo
ja kariuomenė, kaip prasideda 
valymai, sovietiniai tvarkymai, 
liaudies seimo sukladoti rinki-

Lityiuaniaa Catholte Youth 
BuBetin nr. 2. Leidžia Studen
tų Ateitininkų Sąjunga. Turi
nyje apžvelgiama ateitininkų 
organizacija. supažindinama 
su kat. Bažnyčios padėtimi o- 
kupuotoje Lietuvoje, duodama 
ateitininkų ir lietuviškojo gy 
venimo kronika. Biuletenis 
skiriamas kitų tautų studen
tams.

Pareiga giliuosius surasti!
. ■ L ‘

. kytojai, literatai ar ir kiti kū
rybiniu gyvenimu be^domį as
menys.'Kadaise gydgjojas V. 
Kudirka mūsų literatūrai davė 
daugiau negu kuris nors spe- 
ciafistas!

c) Sudaryti sąlygas jaunie
siem su savo darbeliais pasiro
dyti spaudoj. Geriausiai tiktų 
moksleivių spauda, pvz. Atei
tis.

d) Skelbti mokinių rašinėlių 
konkursus ir visais kitais bū
dais juos skatinti į darbą.

• e) Pagaliau geriau patireiš- 
kiančius kviesti į rašytojų su
sirinkimus ir -t.t. Gražios ini
ciatyvos čia galėtų parodyti ir 
atskiri kultūrininkai, pasi
kviesdami mūsų jaunimą ma
žiems pobūvėliams į savo bu
tus. Tai būtų prasmingiau už 
įvairias kitas namines pramo
gas, išimtinai skiriamas tik lai
kui linksmai praleisti.

Niekas netikime, kad litera
tų būtų galima dirbtinai prisi
gaminti. Su gabumais žmonės 
tik gimsta. Tačiau visuomenės 
pareiga gabiausius'surasti, pa
stebėti ir jiems sąlygas suda
ryti. štai kodėl sveikintinos ir 
Darbininko pastangos šį klau
simą išjudinti. Dieve duok, kad 
jos tuo vienu anketos paskel
bimu ir nepasibaigtų.

2. Kitu klausimu — kas ma
ne paskatino kurti, kas padėjo 
ir ugdė — nedaug teturiu ką 
pasakyti. Kūrėjas nesu. Pri
klausau prie tų, kurie įvairiais 
klausmais yra linkę viešai 
pasisakyti. Tad galiu kalbėti 
tik apie tai, kas paskatino ma
no rašyti.

Lietuviško gyvenimo srove. 
Gimnaziją lankiau tada, kai 
nepriklausomam gyvenimui kė
lėsi Lietuva. O tada buvo be 
galo daug entuziazmo. Idealiz
mas kaitino širdis. Man be galo 
davė ateitininkų judėjimas: 
lankėme susirinkimus, rašėme 
referatus, lipdėme rašinėlius, 
mokėmės eilėraščius, ginčijo-- 
mės bei kritikavome, vaidino
me, sekmadieniais eidavome j 
kaimo jaunimo susirinkimus ir 
t.t. Buvo be galo • populiarūs 
mokinių laikraštėliai. Mums 
reikėjo juos prirašyti. Jau ket
virtoj klasėj ir aš vieną tokį 
laikraštėlį leidąp. Menkas jis 
buvo . Bet ne tai svarbu. Svar
bu, kad šie laikraštėliai vėliau 
atidarė mums vartus ir į viet 
šąją spaudą. Jai davėme, ką 
galėjome: kas korespondenciją, 
kas eilėraštį, kas aprašymą, 
vaizdelį ar novelę ir t.t. Nuo 
septintos klasės pradėjęs šiuo 
keliu eiti, jo negaliu pamesti ir 
dabar.

x Iš mokytojų ir vyresniųjų 
paskatų nebuvo. Bent aš jų ne
jaučiau. Draugai laikraštėlių , 
redaktoriai — kreipdavosi.

Bet ne visi rašė ir anais lai- 
kąčs. Matyti, to iš jų nereika
lavo jų dvasios nerimas, tam 
tikri vidaus linkimai. Gal jie 
nejautė nė reikalo rašyti. O 
mano gyvenime nemaža sveria 
ir ši aplinkybė — aš rašau taip 
pat iš reikalo bei pareigos.

mai ir visiškas krašto užgrobi
mas bolševikine letena.

Tai tragiškų pergyvenimų 
ir prisiminimų knyga. Auto
rius, tebuvęs tik okupacijos 
pradžioje ir nematęs pilno 
siautėjime, negalėjo pilnai at
baigti šio tvano išsiliejimo. Ta
čiau tai, ką jis aprašo, yra 
tvirta ir įtikinanti medžiaga. 
Kiekvienam, kuris tik iš tolo 
stebėjo mūsų tautos tragedijų, 
ši knyga prakalbės, visu įdo
mumu.

Kurie patys pergyveno sąvu 
kailiu, pastebės ištęsimą, šve
diškam pasauliui, kuris ne tiek 
daug žino apie .Lietuvą, tiko 
visos smulkmenos, bet, mūsų 
visuomenei patiekiant, reikėjo 
jų gerokai sutrumpinti. Nuo 
to nebūtų nukentėjęs knygas 
turinys.

Knyga parašyta lengvai, su 
dialogais, humoru ir, nežiūrint 
ištęsimo, mielai skaitoma.

Ig. šeinius yra parašęs šiuos 
veikalus: Vasaros vaišės, Ban
gos siaučia, Kuprelis, Siegfried 
Immersebe atsijaunina. Aš dar 
kartą grįžtu: švediškai: Ste
buklo belaukiant, Raudonoji 
kelione.

(Ignas šeinius — Raudona
sis tvanas. New York 1953 m. 
Išleido Talka, viršelis Prano

VENANCUUS ALISAS

Apie rašytojų 
prieauglį (5)

vo paties vaikų, k"u y>:’'ri po
lėkių režadina. Ji tuo r ė nesi
rūpina: ;ą turi pereiti viri, o 
šitai masei kokie nors kū
rybiniai tirštai :š viso nė į gal
vą neateina. Čia nėra ir tokio 
l’teratūros rnckslc. -kokį m''.n 
išeidavome savo mokyklo'e. 
Mokiniai čia nerašo nū literatū
rinių ar kitokių šios rūšies ra
šinių, kurie pratintų juos sava
rankiškai ir kūrybiškai reikšti 
mintis — jie paprastai teatsa- 
kinėja tik tam tikrus testus, 
kur ir atsakymo nereikia sugal
voti, tik surasti.

Lietuviška šeštadieninė mo
kykla nėra pajėgi pasiekti di
desnių vaisių. Ką ji, Dieve, ga
li duoti per tą vieną savaitinę 
literatūros pamoką, į kurią su
sirenka dar nevienodo lygio ir 
be-galo įvairuojančių nusiteiki
mų mokiniai! Jei ateina norim- 
čių ką nors laimėti, tai yra ne
maža ir tokių, kuriems terūpi 
tik “pasižmonėti”. Ką gi — 
reikalavimų jokių, o kviečia bei 
ragina lanky tis, tad ko nenueiti 
“durniaus pavolioti”? Todėl ir 
mokytojui tepalieka tesitenkin- 
ti vieno kito dalyko papasako
jimu ar priminimu ir tesi
džiaugti, kad jaunimas iš viso 
dar renkasi ir bent lietuviška 
atmosfera pakvėpuoja. Kokių 
nors rašinių rašyti ir čia ne
duodama — trūksta ir laiko, ir 
pasirengimo, ir kt.

Neskatina jaunimo kūrybi
nių polėkių ir aplinkuma. Ki
nai ir kitokios miesto pramo
gos, gatvės dva-ia ir t.t. jį ati
traukia nuo domėjimosi kilnes
niais dalykais. Jam trūksta lai
ko. Jis nepajėgia susitelkti. Jis 
pasiduoda srovės nešamas. Lie
tuvių visuomenės išb’ėsęs kul
tūrinis gyvenimas taip pat ne
daug tesuteikia paskatų.

Tokia yra tikrovė. Ji kūry
binės dvasios neugdo.

Tad susirūpinti yra kuo.
Ką reikėtų daryti?
a) Skirt i daugiau dėmesio ir 

laiko jaunimui, šitai turėtų su
prasti visi lietuviai, o pirmiau
sia kultūrininkai. Nepri baugi
nę kūrybinio jaunimo, ilgai
niui neturėsime nė kultūrinio 
gyvenimo- Mano supratimu, šis 
reikalas be galo apleistas.

b) Organizuoti jaunhno lite
ratūrinius būrelius. Bet į juos 
telkti tik tuos, kurie rodo susi
domėjimo, iniciatyvos ir noro 
dirbti. Tegu būna mažiau, bet 
visi aktyvūs. Labai svarbi su
mani ir kūrybinių polėkių tu
rinti vadovybė, šiam reikalui 
tiktų geresni literatūros mo-

VENACIJUS ALINAS

Paukščių sugrįžimas
I pilkas ūkanas kabindami sparnus. 
Pro drhrsia fomua j tnhtiNM — į ten. 
Kur muile žvalgosi šaltinyje skaidriam — 
Nuskrido juodvų paukščių pulkas neramus.

Tylu ir Imtina čia Aplinkui purvini 
Šlamėjimai rudens ir (ritantis Ketus. 
Menu suuos skaisčių vidurdicnhj metus: 
^ionyija jie, ty&haltm geležys ugny!

O dienos Hks, o dienos įkandin juos vys. 
Kasdie labinu dūlės txs bundančiu mišku 
Pavasario dangus. Auksinis kamuolys

| vaadmis gUbs pribcn iviesių taškų-. jS
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C«jnhrMpę yrą garsus mies-J 
tas /ne tik fioje šalyje, bet te d 
visame pasaulyje. Tą garsą! 
daugiausia teflda Harvardo u- a 
niversitetaš, kuris per šimtme-,|| 
čhis ugdo šiam kraštui vado--1 
vaujančhis asmenis. Tame uni- j 
versjtete buvęs valst. sekreto-1 
rius Marshall dar ne taip se-j| 
niai paskelbė savo garsųjį pia-’ 1 
ną Vakarų Europai atstatyti, j 
Cambridge yra ir kita garsi 1 
mokslo įstaiga — tai Mass. I 
Technologijos Institutas. 1

Cambridge miestas, skiria- I 
mas nuo Bostono tik upės I 
(Charles Rivęr), yra sujungtas I 
su Bostonu tos pačios sustsie- I 

. kimo sistemos ir faktiškai su- I 
daro vieną miestą. Tačiau ad- I 
ministracija tebėra •atskira ir 
oficialiai visur Cambridge te- 
befiguruoja kaip atskiras mies
tas su daugiau kaip 150.000 
gyventojų.

Tame mieste yra ne tik 
mokslo įstaigos, bet ir daug 
pramonės įmonių. Kai savo lai
ku, dar 19 šimtmety, lietuviai 
pradėjo važiuoti, į šiapus At
lanto, daugiausia vyko į Bos
toną, o iš Bostono ne vienas 
gavo darbą Cambridge.

Pradžioje visiems Bostono ir 
apylinkių gyventojams užteko 
vienos parapijos, bet vėliau, 
vis daugiau žmonių atsiran
dant, kilo reikąlas organizuoti 
atskirą Cambridge lietuvių pa
rapiją. Tais laikais dar trūko 
lietuvių kunigų ir parapija ga
lėjo pradėti veikti tik atvykus - 
kun. J. Krasnickui 1910 m. šis- 
kunigas vadovavo parapijai ke
letą metų ir pastatė bažnyčią 
kartu su mokykla. Parapijai 
duotas Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vardas.

Nuo 1917 m. ligi pat šiol 
Cambridge lietuvių parapijos 
vardas glaudžiai susijęs su kun. 
Pr. Juš^aičio asmeniu. Vos 
įšventintas į kunigus 1917 m., 
kun. Pr. Juškaitis po mėnesio 
vikaravimo So. Bostone buvo 
paskirtas Cambridge parapijos 
klebono pavaduotoju, o po ke
lių metų ir klebonu. Jo rūpės-, 
čiu buvo išmokėtos parapijos 
skolos, pristeigta daug draugi
jų, suorganizuota mokykla.

Pirmoji mokykla Bostono 
vyskupijoje

Jau pirmasis parapijos kle
bonas kun. J. Krasnickąs, sta
tydamas bažnyčią, galvojo ir * 
apie mokyklą. Kun. Pr. Juš
kaitis taip pat labai uoliai rū
pinosi _ mokyklos steigimu ir 
jau 1926 m. mokykla pradėjo 
darbą. Bostono vyskupijoje 
tai buvo’ pirmoji lietuvių para
pijos mokykla. Mokykloje nuo 
pat pradžios dirba Jėzaus Nu
kryžiuotojo seserys, šiuo metu 
mokytoje yra 220 vaikų, be
veik visi lietuviukai. Dirba 
septynios seselės, vadovauja
mos sės. Agnietės. Iš Cam
bridge vėliau seselės persikėlė 
į Bostoną ir įsteigė čia didelę 
mokyklą. 1951 m. Cambridge 
mokykla iškilmingai šventė 25 
metų darbo sukaktį. Mokykla 
ypatingai didžiuojasi faktu, 
kad ją 1922 m. pašventino lie- 
tuvis arkivyskupas Jurgis Ma
tulevičius, tada vizitavęs Ame
rikos lietuvių kolonijas, o da-

KUN. PB. JCTSMTTS
Nekalta Pr—WJI—K lietuvių para
pijos klebonas Cambridge, Mw, ir 
ptanede* lietuvių makyklea Nauj. 
Anglijoje kūrėjas.

bar jau miręs ir prašomas pa
skelbti šventuoju.

Šiuo metu, atsiradus nors 
ir negausiam tremtinių būriui, 
šeštadieniais veikia lietuviškoji 
mokykla, kurią veda mok. St. 
Šmitienė, o jos gyvavimu ypač 
uoliai rūpinasi inž. Galinis.

Kiti parapijos pastatai
Šalia bažnyčios ir mokyklos, 

kurių įrengimu teko rūpintis 
dabartiniam klebonui kun. 
Juškaičui, teko dar pasirūpinti 
klebonija ir seselių gyvenamu 
namu. Parapijiečiams uoliai re
miant, šie du namai buvo įgyti 
ir atitinkamai įrengti.

Draugijos
Parapijoje veikia daug įvai

raus pobūdžio draugijų. Yra

PARAPIJOS, VIENUOLYNAI IR SPAUDA — K. Mockus
(Atkelta iš 3 pusi.) 

mos paprastame kambaryje. 
Seselių ir rėmėjų centras su i- 
rūpino ir deda pastangas, kaip 
sukelti reikalingą koplyčiai 
statyti fondą. Ir vėl ta pati is
torija.

Žmonės pinigų turi visokiems 
niekniekiams, ir crabangai. ir 
dėl ‘good time”. bet jūs. sese
lės, jei norite turėti koplyčią, 
ubagaukite. Eikvokite savo 
brangų laiką, energiją ne mo
kymui vaikelių, ne slaugymui 
senelių, ne permaldavimui Die
vo už nusikaltimus, .bet ubaga
vimui dėl koplyčios, kuri, žino
me, reikalinga.

Man rodos aišku, kokie yra 
seserų uždaviniai ir kokie ka
talikų visuomenės. turėtų būti 
uždaviniai. Pirmiausiai malda, 
žodžiu ir darbu išauklėkime į 
vienuolyną kandidačių, duoki
me tinkamus vienuoliams gyve
nimui'sąlygas, o tada turėsime 
teisę iš vienuolių reikalauti to, 
ką jos privalo duoti pasaulie
čiams.

— Gal gaisria pasiteirauti a- 
pie Dėt. Kultūros Instituto 
veiklą? Apie tai spaudoj jau 
ilgesnis laikas mažiau infor- 

'muojama.
— Lietuvių Kultūros Institu

to vadpvybę dabar sudaro New 
Yorke ir apylinkėj esą žinomi 
žmonės. Paskutiniame susirin
kime, kuris įvyko vasario mė

itoa? Jfetarttofe i draugijos: 
Įfyldffą Aptetiatevtebc\ Jteaua 
Vardo, HaHjba voftffty kr M&-

Mervinu
$v. Prandikaus tretininkų, 
žv. Vincento Paųltečk). » vi- 
ouomoninių draugijų pažymėti
nos: BlaMatakų kuopa, LOS 
kuopa. ALRK Federacijos 
skyrius, Katei Piliečių Klubas 
ir Vyčių kuopa. Vyčių paskuti
nysis N. Anglijos apskrities 
seimelis šiemet buvo Camb
ridge ir labai gražiai praėjo.
Parapija turi savo chorą. Jam 
sėkmingai vadovauja vargoni
ninkas Karbauskas. Yra dar ir 
keletas pašaipūnių draugijų — 
Šv. Juozapo, Šv. Panos Mari
jos Nek. Prasidėjimo, Lietuvių 
Dukterų ir Sūnų, Liet. Jaunuo
menės kuopa, LRKA Susivieni
jimo skyrius ir kit. Visi lietu
vių Vienuolynai turi savo rėmė
jų skyrius.

Kunigai ir pašaukimai
Cambridge liet, katalikų pa

rapijoje, kuriai be Cambridge 
dar priklauso ir Brightbn, šiuo 
metu dirba trys kunigai —pats 
klebonas kun. Juškaitis, jau 
eilę metų parapijoj dirbąs kun. 
Juozas Petrauskas ir neseniai 
iš Bostono atkeltas kun. Alber
tas Aforačinskas.

t •

Iš parap jos yra išėję nema- 
tža kunigų, seselių ir šiaip į- 
vairių gerai išlavintų žmonių.

Motinos dienos minėjimas
Šiais metais klebono ir sese

lių rūpesčiu buvo gražiai pa
minėta motinos diena, -'•kurios 
programą atliko.mokyklos mo-
kiniai. Buvo lietuviškos gies
mės ir dainos, lietuviški eilė 
naščiai, muzika, šokiai. Progra-

nesyje, nedalyvavau, tad apie 
paskutinius užsimojimus nieko 
negaliu pasakyti, žinau, kad 
LKI tebeieidžia “Eglutę”, ją 
redaguoja LKI narys p. Pr. 
Naujokaitis, spausdina ir admi
nistracijos pareigas atlieka Ne
kalto Prasidėjimo 3eselės Put- 
name, įr kad ALKA iš lėto 
tvarkoma prie Nugryžiuoto J ė- 
zaus Seserų vienuolyno Brock- 
tone. Tebesu ALKA vyriausiu 
direktoriumi, tad labai norė
čiau, kad visi, kas turi kokių 
dokumentų; raštų, knygų, bro
šiūrų ir šiaip, kas liečia litua
nistiką, siųstų į ALKA mano 
arba seselių adresu.

— Naujieji ateiviai jau pas
toviau baigia įsikurti šiame 
krašte. Kaip Jums atrodo tųjų 
ateivių reiškimasis Amerikos 
lietuviu gyvenime ir kokių tu
rėtumėte pageidavimų?

— Neabejoju, kad visi nau
jieji ateiviai jau pastoviau įsi
kūrė šiame krašte, susipažino 
su esamomis sąlygomis ir su
pranta, kur ir>ko reikia. Be
lieka veikti ir veikti vieningai. 
Dirbti pozityviai, konstrukty- 
vai.

— Lietuviškoji spauda per 
pastaruosius metus yra žymiai 
pasikeitusi. Kaip Jums atrodo 
tie pasikeitimai? Butų įdomu 
išgirsti Jūsų pageidavimus 
spaudai.

— Kalbėdamas bendrai a-

mai vadovavo patys mokiniai. 
Programoj jKkrčjo pats klebo
nas, kiti, kunigai ir svečiai Tė
vai Pmnrjlknnni, kurie gegu- 
|ia 9-16 buvo parapijos

viso- 
MopU pdątankumu ir plati
no k*t*iądft& spaudą

Kai. P» JaBmitis ir saauda
< Kun. Pr. JuSkaitis visą savo 
omtių rtetinoti lietuviška kata- 
likMka spauda. pats yra lęidęs 
ir redagavęs laikraščius ir vi
sada rėmė bei uoliai remia ki
tų geras pastangas. Kun. Pr. 
Južkaičio Odeliu prielankumu 
naudojasi ir T. Pranciškonų lei
džiami laikraščiai — Darbinin
kas, Aidai, Varpelis. Nors jau 
amžiumi ąe visai jaunas, turįs 
netvirta sveikata, tačiau savo 
išvaizda ir dvasia tebėra tikrai 
jaunas ir energingas, gyvai 
besireiškiąs parapijos ir visuo
meniniame gyvenime. Linkėki
me visi sveikatos ir Dievo pa
laimos!

Ar žinai, kad
U Neseniai mirusioji Angli

jos karalienė Marija turėjo 
šiuos asmeninius tarnus: šešis 
virtuvės asistentus, penkis san
dėlininkus, keturis sidabro va
lytojos, du pasiuntinius, du šo
ferius, du asistentus, dvi as
meniškas patarnautojas, dvi 
gail. seseris, vyno padavėją, 
keturis kojų prižiūrėtojus, va
lyto jus, sodininkus ir 1.1. Viso 
tiktai... 74 tarnus. Gyvenimas 
tikrai karališkas!

♦ • Šumerai rašė iš dešinės į 
kairę. Babilioniečiai iš kairės 
į dešinę. Taigi babilioniečiai 
būtų pirmieji, kurie pradėjo 
rašyti iš kairės į dešinę, t.y., 
kaip šiuo metu rašome mes pa
tys.

tpie pasikeitusią spaudąy labai 
prašaučiau. Patikėtų reikšti 
džiaugsmą dėl padarytos pa
žangos periodinėje spaudoje, 
pasveikinti knygų leidėjus ir 
palinkėti ištvermės. v Mano pa
geidavimas būtų nebijoti ir ne
vengti daugiau kritikos, nors 
kai kurie redaktoriai kritikų 
nemėgsta, o modernizmo gar
bintojai vistiek pasilieka prie 
savo nuomonių. Jie skaito save 
“up to date”, gi mus laiko ”old 
fashion”, nesuprantančiais 
naujų formų, naujų stylių, 
naujo meno...

— Esate parodę daug dėme
sio prof. dr. Ą. Maceinos moks
liniams darbams. Kokie būtų 
Jūsų linkėjimai mokslinės pre
mijos paskyrimo proga?

Labaį džiaugiuosi, kad mok
slinė premija teko prof. Ant. 
Maceinai. Jis tikrai jos vertas. 
Jo parašyta “Saulės Giesme” 
esu sužavėtas. Jau baigiama 
spausdinti ir veikiai ji nuaidės 
pasaulyje. Dieve duok, kad tą 
giesmę išgirstų kuo daugiau 
lietuvių. Gal pamiltų Asyžiečio 
idealą ir bandytų daugiau gy
venti pagal Kristaus Evangeli
ją.'

Premijos paskyrimo proga 
norėčiau išvysti daugiau dvasi
nio turinio knygų, pav., tokių, 
kaip'Gyvoji dvasia (kun. dr. 
Vaitkevičiaus), na ,ir mokyk
loms tinkamų vadovėlių.

Indijoje lietuviškai krikštija vaikus
ŽALIS, KUR DAR PREKIAUJAMA VAIKAIS

Prieš dvidešimt metų į Indiją 
nukeliavo h* lietuviai misijonie- 
riai saleziečiai. Vargingai pra
dėję savo darbą, tarp kitatikių 
jie platina Kristaus mokslą, 
šviečia ir auklėją jaunimą.

Gausios čiabuvių šeimos, ne
galėdamos išmaitinti savo vai
kų, ima juos ir parduoda ki
tiems. T. Jonas Svirnelis savo 
leidžiamame “Misijonierių 
Bendradarby” aprašo tokį atsi
tikimą, kai) vienas indas par
davė net tris savo vaikus mu
sulmonui. •

gis gi .išgirdęs, kad į jų kai
mą atėjo misijonierius, tuoj ir 
atsivedė savo prekę. MPirk”,— 
pasiūlė ir paprašė 50 dolerių, 
bet misijonierius nusiderėjo i- 
ki 15 dc4. Tačiau tuo tarpu 
pinigų neturėjo. Tik vėliau, 
šiam tikslui gavęs iš Amerikos 
aukų, vėl nukeliavo į tą kaimą 
ir nupirko iš musulmono tuos 
tris vaikus.

Parsivedęs j savo misijos sto
tį, dvi mergaites tuoj pasiuntė 
pas vienuoles seseris, o berniu
ką pasiliko savo misijų stotyje. 
Šiam naujajam krikščioniui su
teikė krikščionišką vardą ir 
lietuvišką pavardę. Jis vadinasi 
Vincas Stančius. Ir kodėl ? Jį' 
įsūnijo Amerikos lietuviai, šis 
jo įsūnytojas yra A. Stančius iš 
East St. Louis, III.

Kokia likimo išdaiga. Kai 
čia Amerikoje nubruka lietu
viškas pavardes, kai jas pakei
čia kitom, ten, tolimoje Indi
joje, lietuviški vardai ir pavar
dės suteikiami čiabuvių vai
kams!

'Šie surinkti kaimo vaikai 
gauna krikščionišką auklėji

IŠVYKO KOFTI IJUMALAJIJ KALNUS. Amerikos Alpinistų Klubą* 
paskyrė lėžu ekspedicijai, kori bandys atkopti i Mount Godwin Aus- 
tin kaina 2S.25* pėdų aukštumo. Ekspedicija jau Hv-jko iš New Yorko 
i Indija. Joje dalyvauja W. H. White ir A. Gilney (abu i§ New Yor- 
ko>, E. W. Craig ir D. Moleaaar (abu H Colorado), G. R. Bell (Cam
bridge, Mass.), P. Schoening (Seattle, Wash.) ir Cl»- Houston (Exe- 
ter, N. H.

KAM PALECKIS fTEIKE 
ORDINUS

Paleckis įteikė ordinus ir me
dalius grupei finansinių dar
buotojų. Lenino ordiną gavo 
“lietuviai” J. Krapivin ir K. 
Ponomariov. Kitus ordinus ir 
medalius — K. Veresov, S. La- 
stovskij, T. Burba, N. Janov- 
skij ir kt.

mą. Misijonieriai turi ir mo
kyklą, kurią 1960 metais 
smarkiai apgriovė didelis že
mės drebėjimas. Tada vėl atsi
statė, atremontavo ir vėl moko 
vaikus.

Lietuviškoji baiėyčia
Indija pasižymi gražiomis 

savo pogodomis — indų Šven
tyklomis, kur garbina savo 
dievus, šalia jų kuklios krikš
čioniškos bažnyčioj. Ir T. Jo
nas Svirnelis griebėsi statyti 
bažnyčios, rinkdamas aukas tik 
iš lietuviu. Kaip misijonierius 
apibūdina, tai bus “mūsų tau
tiečių didelės meilės žehklas 
misijoms”? ši bažnyčia bus a- 
pie 100 pėdų ilgio, apie 30 pė
dų pločio; vienos sienos, be vi
daus įrengimų, kaštuos apie 
12-15 tūkstančių dolerių. Baž- 
nyčfe bus skirtą Marijai Krik
ščionių Pagalbai.

Pirmiausia misijonierius ir 
kreipėsi į lietuvius Amerikoje 
ir Anglijoje, šie pirmieji ir at
vėrė savo dosnią širdį. Ant. ir 
Ona Balčiūnai iš Chicagos 
paaukojo net 500 dol., nemaža 
davė po 100 dol. P. S. Giržai- 
čiai ir Chicagos moterys įrengs 
stacijas. Taip auga pamažu 
bažnyčia, lietuviška dosni ran
ka pasiekia ir tolimus kraštus, 
kad ten būtų atiduota garbė ir 
šlovė galybių Viešpačiui.

A. T.

Jauniausia cirko artistė
Londone viename cirke' su 

botagu arklius komanduoja 
Kristina, pusantrų metų mer
gaitė. Žinoma, ji susilaukia di
džiausią pasisekimą.

NAUJIENA VARGONININKAMS
Lietuvio komporitoriaas sukurtos Mišios

MISSA IN HONOREM IMMACULATI COEDIS B.M.V.
Mišriam chorui, soprano, alto, tenoro ir boso solo.

Jeronimo Kačinsko
KAINA $i.5O

Gausams “DARBININKE” 680 Boshwick Avė., 
. Brookhn 21. N. Y.

Į IŠ VISUR |
• Kan. F Kapočius ves* at

daras moterims rękokkcįjas 
Brocktone, Nukryžiuotojo Jė
zaus Seserų vienuolyje. Reko
lekcijos prasideda birželio 7 d. 
7:30 vai. vakare ir baigiasi bir
želio 7 d. 4 vai. p.p. Norinčias 
dalyvauti prašome tuojau pra
nešti adresu: Rev. Mother Su- 
perior, Our Lady of Sorrovvs 
Čonvent, 261 Thatcher St., 
Brockton, Mass.

• pūdas Noreika, advoka
tas, prieš 25 metus buvo per
šautas “Vilnies” restorane, 
Kaune. Peršovė kap, Okulič- 
Kazarinas gegužės 28 d., mirė 
kitą dieną Kauno Miesto ligo
ninėje. Kilęs buvo iš Žemaičių 
(nuo Alsėdžių), mokęsis Že
maičių Kunigų Seminarijoje, 
Petrapilio Dvasinėje Akademi
joje iįr Petrapilio Universitete. 
Kunigu nesišventęs, tapo ad
vokatu. Redagavo “Lietuvių 
Balsą”, “Viltį", “Vairą” ir 
“Lietuvą”. Su kun. J. Tumu 
buvo įkūręs “Pažangos” parti
ją, kuri 1924 m. pasivadino 
Tautininkų Sąjunga. Lietuvai 
atsikuriant buvo finansų ir tei
singumo ministeriu.

• Kun. A. Sabaliauskas, vie
nuolis salezietis, gyvenąs Ve- 
necueloje, išvertė iš italų kal
bos Guareschi veikalą “Don 
Kamiliąus mažasis pasaulis”. 
Veikalas jau atiduotas spaudai.

• Valerija Rugienė, Pater- 
son, N. J., sunkiai serga jau 
metai laiko. Paskutiniu metu 
liga ypač pasunkėjo. Jos vyras, 
trys maži vaikai ir visa Pater- 
sono visuomenė prašo Aukš
čiausiąjį jai sveikatos.

• Kun. J. Kintai, Patersono 
lietuvių parap. klebonui nuo
širdžiai paraginus, gegužės 24 
d. per pamaldas Balfui surink
ta 128 dol. Tai jau nebe pirmą 
tokia rinkliava Balfui šioje 
bažnyčioje.

• Rožėnai turi gražų ūkį 
prie ežero, Raynhamo apylin
kėj. Bostono lietuviai yra* turė
ję tenai jau keletą piknikų. 
Vieta piknikams labai smagi, 
tik tiek buvo nepatogu, kad 
nebuvo sales. Dabar tą trūku
mą Rožėnai pašalino, pastaty
dami erdvią salę.
• Vyčiai Hartfordo parapijos 

mokyklos salėje birželio 14 d. 
7.30 vakare suvaidins linksmą 
3 veiksmų komediją — Balon 
puolęs, sausas nekelsi. Kviečia
mi visi atsilankyti ir linksmai 
praleisti vakarą bei paremti 
jaunimo darbus.
• Hartforde studentų sky

rius mokslo užbaigimo proga 
rengia finis semestri — stu
dentišką vakarą su programė
le, vaišėmis ir šokiais. Vaka
ras įvyks birželio 6 d., 8 vai. 
Lietuvių parapijos mokyklos 
patalpose.

. Visi Studentai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

JDOMI PROGRAMA, GARDŪS VALGIAI IR GĖRIMAI. LIETUVIŠKA 
MUZIKA IR IOE THOMAS ORKESTRAS. ŠOKIAI IR...LAIMĖJIMAI.
Tinkamiausia proga jaukiai praleisti laiką lietuviškoje nuotaikoje ir 

kartu paremti lietusių ■ katalikų laikraštį — DARBININKĄ.
VISI KVIEČIAMI KUO GAUSIAUSIAI DALYVAUK

- ' . įžanga, iškaitant taksus — 75 c.

LINKSMAS PAVASARINIS PIKNIKAS
LINDEN LAISVES PARKE, NEW JER.SEY

rengiamas Tevy PraficiJk^nŲ “DARBININKUI” paremti

SEKMADIENI™ BIRŽELIO 14
r C y
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CHUAGOJE IR APYLINKĖSEPRANCIŠKONAI PAS KARDINOLĄ

Help Wanted Malė

CLEVELANDAS RENČIASI MINĖTI BIRŽELIO ĮVYKIUS

BROCKTONE PRASIDEDA PIKNIKAI

Help WantedFemale
- Išsisky-

gele-

WOMEN 18-45

Dviguba lietuvių

WRITE FOR INFORMATION OR COME OUT TO

Patyrimas nereikalingas

KZlOi

kad 
auto

Tas 
savo 
ir to 
tada

- Cicero,- gimęs ir augęs Ameri
koje, jsirašė j Vasario 16 Gim
nazijos 173-ji rėmėjų būreli 
sumokėdamas nario mokesti už 
visus metus.

MR THOMAS GRACE, antrojo Didžiojo karo paraRutfainkao. iikri- 
t«o <3dea<eje i* vienuoliktojo aukšto, nuiilantf tik šonkauli ir susi
žeidė ranka. Jb aavo tėvams sako, kad “mokėjęs kristi”.

MAGNECORD, INC.
225 W. OHIO

MERGINOS - MOTERYS

TELEPHONE.-
DEARBORN 2-0819

TOPLACE 
HELP WĄNTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

VVIRERS 
SOLDERERS 
ASSEMBLERS

DAY SHIFT
Light Pleasant Work 

Convenient Transportation
PAID HOLIDAY
Appiy in Person

Naujosios parapiios klebono 
žodis per radiją 1

Gegužės 23 d. naujosios pa
rapijos klebonas Tėv. Bernar
dinas Grauslys, OFM, kreipė i

LIGHT LINE ASSEMBLY 
7:30 A. M. to ,4 P? M. 

8:00 A. M. to 4:30 P. M. 
9:00 A. M. to 3 P. M.

' 5:30 P. M. to 11:30 P. M. 
WILL TRAIN

APPLY TODAY

ROdney 3-6464 
NDes 7-8900

--------- -------------- r
Immediate Onenings for

Vyrai prie automati
nių gręžtuvų

Paprastos ir sudėtingos mašinos 
(spindle) 

Cleveland automatai 
5 darbo dienos savaitėje 

51 valanda darbo

* Liberty Screw 
Machine Products

4824 W. KINZIE ST. 
EStebrook

IMMEDIATE OPENING 
for

Girls—Women
Parapijos piknikas. Liepos 7 

d. įvyks Romuvos parke šv. 
Kazimiero par. piknikas, šv. 
Vardo draugijos vadovybėje. 
Pelnas skiriamas statybos fon-

Work in your neigtiborhood 
Šame Time — and Money 

Exceilent Transportation

Crescent Industries
, 5900 W. TOUHY

Assemblers

DARBININKAS

ji

O KO KO?

' KAS KĄ PAMETA
Neseniai Brooklyne atsitiko, 

kad vienas muzikantas važiavo 
autobusu. Į sėdynę atrėmė to-

rą pypkę, sakytum. Tai buvo 
fagotas, šimtus kartų jo gro
tas h* niekada neužmirštas. O 
dabar parvažiavo namo be .in
strumento.
' — Kur fagotas? — užklau
sė jo žmona. — Ar neišpūtei 
kur per autobuso langą?

• Tada jis nuskubėjo į pames
tų daiktų biurą ir ten pasitei
ravo. r

— Yra, kur nebus, — atsakė 
jam. — Apskambinom visus 
Brooklyno “plamberius”, kad 
atsišauktų, bet visi kratėsi, 
kad tokios “paipoi” nepametė. 
Mes iš tikrųjų manėme, kad 
pro ją kokį vandenį leidžia, o 
čia, pasirodo, muziką pučia.

Apsidžiaugęs muzikantas pa
pūtė to biuro garbei, kad jo 
daikto neišmetė.

— Kai kada ir išmetam,— 
sakė jam, — žiūrint koks daik-

' Tai nugirdęs, kitas žmogus 
išsivedė savo žmoną miesto ap
žiūrėti. Autobusan įsodino, toli 
vežė, klaidino, o prie’ vieno 
kampo movė pro duris.

— Tai pavyko, — trynė iš 
džiaugsmo rankas.
riau su ta nevidone be teismų 
ir barnių. Nebekumščiuos dau
giau manęs, kad užmigęs knar
kiu kaip fagotas.

Linksmas traukė namo, bet 
vos tik duris atidarė, žiūri — 
žmona jau namie. Tuoj abu su- 
siramstė žodžiais. Iš apmaudo 
vyras puolėsi saliūnan, o ten 
čiupt -— piniginės nėra. Skam
bino į pamestų daiktų biurą— 

nėra.
— Piniginė ne fagotas, — 

atsakė jam, — o žmona ne 
muzika.- Kitą kartą ją palikęs, 
pats atsidursi biure... už 
žinių pinučių.

Taip paplito gandas, 
žmonės daug ką palieka 
buse.

Vienas ėmė ir prarado jame 
savo nuomonę. Pareina namo 
ir nieko nemanojo tik juokia
si, kvatojasi, kaip muzika. Eina 
į svečius, nesu;ibara. Sėdasi 
prie kortų, nesikolioja. At- 

. vyksta į susirinkimą, pritaria 
visų nuomonėm. Tai gera, ma
nė jis, be savo nuomonės.

Bet kartą jo žmona sumanė 
su kitu pabūti piknike, 
žmogus šokosi ieškoti 
nucmcuės: griebėsi ir šio 
— nieko neišeina. Bėgo 
pas draugus, kol iš vi-ų po 
truputį sudurstė, ką turi saky
ti. Žinoma, ne veltui — už pro
centus. Dabar, sako, tu tą da
rysi, ką mes sakysim. Taip 
žmogus pasijuto kitiems parsi
davęs kaip fagotas.’ Kaip kas 
pūtė, taip grojo.

Vis dėlto jis su-irado išmin
tingą patarimą ir įsteigė toki 
biurą. Lange išraiė didelėmis 
raidėmis:

Priimu apsaugai v; 
nuomones. Grąžinu už nedidelį 

- patarnavimą. Koks patogumas!
Išsivelki pas mane kaip kokius 
kailinius ir padedi apsaugai. 
Paskui eini j žmones—niekam 
neįsipyksti. nieko nėužpykdai. 
Išbandykite.

Pa'isekimas buvo didžiau
sias. Mokyti ir nemokyti dėjo 
ten savo nuomones, klojo kaip 
patalynes, barstė naftalinu, 

> kad kartais kandys nesuėstų. 
O gal didžiom tautos šver'ėm 
prireiks jų, kaip išeiginių dra
bužių arba kaip fagrfo koncer

tui? 2v. BePa<4ogis

To-
ronto lietuvių parapijos k 
nas T. Dr. Bernardinas Graus
lys, OFM, ir jo padėjėjas Tėv. 
Placidas Barisa, OFM, atvyko 
iš Amerikos ir laikinai apsisto
jo Št. Catharines vienuolyne, 
kur su vietos viršininku ir 
nauju parap. klebono padėjė
ju T. Petru Baniūnu, OFM, ap
tarė steigiamosios parapijos 
reikalus.

Gegužės 23 d. klebonas su 
savo bendradarbiais aplankė J. 
Em. kardinolą J. McGuigan, į- 
teikdami jam savo įgaliojimo 
raštus, gautus iš pranciškonų 
Ordino vadovybes bei Romos 
kurijos. Jo Eminencija g savo 
pusės naujai atvykusioms jo 
vyskupijon Tėvams Pranciško
nams suteikė jurisdikciją—tei
sę administruoti sakramentus 
ir laikyti [^maldas, palinkėda
mas jiems sėkmės ir. Diąvo pa
laimos patikėtame darbe.

per radiją j Toronto lietuvius, 
juos pasveikindamas ir praneš
damas, kad antrosios liet, pa
rapijos Toronte steigimas jau 
pradėtas.

T. B. Grauslys savo nuošir
džiame žodyje pareiškė, kad 
pranciškonų tikslas yra ne 
skaldyti senąją, bet kurti nau
ją parapiją, kad tuo būdu tie 
tikintieji, kurie iki šiol netilpo 
dabartinėje bažnyčioje, galėtų 
Dievą garbinti naujoje. Nauja
sis klebonas prašė tikinčiųjų 
remti savo senąją parapiją; jis 
kartu pareiškė pasitikėjimą 
Dievo Apvaizda ir gerų žmo
nių dosnumu, kuriantis nauja
jai.

Alto skyriaus susirinkime 
gegužės 24 d. lietuvių salėje 
pranešimą apie naujos valdy
bos numatomus darbus padarė 
vicepirm. J. Daugėla. Plačiau 
taip pat buvo aptartas lietuvių 
masinių trėmimų minėjimo 
klausimas, šis minėjimas orga-

• AMee StepbeiK studijų pa
talpoje gegužės 24 <L prasidėjo 
Lietuvių Scenos Meno Studijų 
pamokos. Visi susidomėję kvie-

,f čiami lankytis.
• MoksleMo ateitteteką 

kuopa ruošia gegužinę birželio 
14 d. Po bendrų pamokų 10 
vaL tėvų jėzuitų koplyčioje 
bendrai vykstama gegužinėm

• Leoaardo J. šimočio ve
damas Mokytojų Kolegijos 
choras tos pačios kolegijos au
ditorijoje davė koncertą. Išpil
dė gana aukšto ir sunkaus ly-

Malė belp wanted 
Driver Salesman
MEN TO TRAIN ON OUR 
ESTABLISHED WATER 

and
BEVERAGE ROUTES

Good Wages and Commissions 
APPLY—Mr. C. BRUSKE

Hinckley & Schmitt
420 W. ONTARIO

Nepaprastas piknikas
Birželio 7 d. Brockton Fair 

Grounds įvyks Lietuvių Me
lodijos Radijo Valandos tradi
cinis piknikas, kuriame dar 
pirmą sykį bus ir įvairių biznie
rių paroda. Kiekvienas biznie
rius įstatys savo prekes. Pikni
ko šeimininkės rūpestingai ruo
šiasi pagaminti skanių valgių, o 
vyrai atvykusius svečius ir 
viešnes vaišins skaniais gėri
mais. Visą dieną gros pagarsė
jęs Al Stevens orkestras.

Reikia pastebėti, kad Lietu
vių Melodijos Radijo Valanda 
iš WHIL radijo stoties Bostone 
ir iš WATR radijo stoties Wa- 
terbury, Conn., kas sekmadie
nį puikiai išgarsina lietuvių 
vardą svetimtaučių tarpe, šios 
valandos vedėjais - savininin- 
kais yra Amerikoje gimę ir 
augę Mykolas Pluta ir Stepo
nas Butkui Reikėtų jų pikniką

paremti, kad jie ir toliau galė
tų tęsti savo darbą, garsinda
mi lietuvių vardą amerikiečių 
tarpe.

Mirė. — Gegužės 20 d., dirb
damas savo darže, staiga mirė 
ilgametis “Darbininko” skai
tytojas ir rėmėjas Simonas Vo
veris. J Ameriką buvo atvykęs 
1905 m. Geg. 25 d. šv. Kazimie
ro par. bažnyčioje už a.a. Si
mono vėlę buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos, o po pamal
dų buvo palydėtas į amžino 
poilsio vietą.

Baigia pasveikti. Ilgamečio 
LDS 2-ros kp. finansų sekr. 
Juliaus Barono žmonai prieš 
keletą savaičių buvo padaryta 
didelė operacija. Operacija ge
rai pavyko, ir ligonė baigia 
pasveikti.

Bronius Bartkevičius, “Dar
bininko” metinio pikniko, kuris 
įvyks Brockton Fair Grounds 
liepos 12 d., pirmininkas, daro 
planus ir verbuoja darbininkus, 
kurie tą dieną dirbs piknikui. 
Jis "tikisi sutraukti į pikniką 
ne tik Nauj. Anglijos lietuvius, 
bet ir svetimtaučius. Piknike 
gros pagarsėjęs Al Stevens or
kestras ir iš Brooklyno atskris 
“Aitvarų” kvartetas, kuris ja
vo aitvarfškomis dainomis pa- 

' linksmins svečius ir viešnes. 
Bus ir kitokių įvairenybių. Tat, 
■ruoškitės visi į “Darbininko”

nizuojamas tokia tvarka: bir
želio 13 d. 8 vai. religinė va
landa šv. Jono katedroj, birže
lio 14 d. 3 vai. minėjimas lie
tuvių kultūriniame daržely. 
Lietuvių visuomenė turi mokė
ti ne tik džiaugtis, bet ir tautos 
skausmais gyventi, tad ji kvie
čiama visur gausiai dalyvauti. 
Jaunuomenės organizacijos 
kviečiamos atvykti organizuo
tai. Programą atliks Čiurlionio 
ansamblis.

Julius Smetona Lietuvių Stu
dentų Sąjungos skyriaus susi
rinkime gegužės 24 d. lietuvių 
salėje kalbėjo aktualiais tauti
niais bei asmenybės ugdymo 
klausimais. Paskaita buvo iš
klausyta su dėmesiu. Studentai 
taip pat aptarė vasaros darbo 
planus ir kt. einamuosius rei
kalus.

Stasys Lazdinis Lietuvių 
Fronto skyriaus surengtoj pas
kaitoj geg. 23 d. čiurlioniečių 
patalpoj nupiešė Vilniaus padė
ties vaizdą ir apibūdino pre
tendentus į j j — lenkus ir gu
dus. Ilgoka paskaita buvo labai 
gerai paruošta — panaudota 
gausi medžiaga, duota gausių 
aktų ištraukų ir t.t. Paskaiti
ninkas su keliamuoju klausimu 
yra gerai susipažinęs, ir visuo
menei būtų naudinga, jei jis 
savo šią paskaitą bent dalimis 
ir spaudoj paskelbtų.

Tautininkai geg. 17 d. Cleve
lando viešbuty iškilmingai pa
minėjo J. Bačiūno 60 metų 
amžiaus sukaktį. Be klyvlen- 
diečių, į minėjimą buvo atvy
kę svečių ir iš toliau — tarp 
kitų A. Olis, adv. A. Lapins
kas. Vanagaitienė, J. Valaitis,

M. Sims, Rasteniai, B. Nemic- 
kas ir t.t, Clevelando Liet, ben
druomenės vardu sukaktuvinin
ką, aktyviai prisidedanti prie 
Amerikos LB organizavimo, 
pasveikino apylinkės pirm. St. 
Barzdukas.

Ąžuolų oktetas, vadovauja
mas J. Kazėno, geg. 17 d. su 
pasisekimu koncertavo Chica- 
goj. F11ix

-• Grįžo garbingai atitarna
vę E kariuomenės chicagie- 
čiai: F. J.Skruodenis išbuvęs 
du metu Japonijoj, ir Vyt. Rus
teika, dainos ir muzioks mėgė
jas.

• šv. Kazimiero kapinėms 
šiemet sueina 50 metų nuo jų 
pradžios. Gegužės 30 buvo at
laikytos pamaldos už teji palai
dotus .

ALAR1HINVESTIGATORS
20—40 YEARS OF AGE

MUŠT BE AT LEAST 5 FEET 10 INCHES TALE 
AND PASS PHYSICAL EXAMINATIONS 

HOURS: 1 A.M. TO 9 A.M.
MUŠT HAVE CmZENSHIP PAPERS AND SPEAK 
ENGUSH. — 40 HOURS WEEK—$1.28 PER HOUR 
TO START. — GRADUAL REGULAR INCREASES 

APPLY ROOM 426 
4753 BROADWAY

ASSEMBLERS
t

Experienced or will train
7:30 a.m. to 4 pjn.—8 ajn. to4:3Q>įum.—9 a_m. to 3 p.m.

Also Women and Girls
Why waste evening Hours. You can tum them into Evening 

Dollars 5:30 >p.m. to 11:30 p.m.
Good starting salary, autoenatie wage inereases. Free In

surance, Company Cafeteria. Bus Service to door.
IATE OPENINGS

CRESCENT INDUSTRIES
5900 TOUHY

ROdney 3-6464 — NHes 7-8900

A T T E N T I ON
DIE SINKERS
DIE MAKERS

DIE REPAIRMEN

Linden, N. J. — šį mėnesį 
sueina 60 metų amžiaus ir 40 
metų lietuviškos veiklos sukak
tis tos apylinkės veikėjui Jonui 
Liudvinaičiui. Gimė 1893 me
tais Suvalkų krašte, o Ameri
kon atvyko, būdamas 20 metų. 
Čia tuoj plačiai įsijungė lietu-
viškon veik ton, palaikydamas pikniką, 
tėvų dvasią bep tikėjimą. Pri- 
miausia, gyvendamas Netvar
kė, dalyvavo parapijos chore, 
daug prisidėjo prie Susivieniji
mo, Vyčių ir LDS kuopų stei
gimo. Vėliau, per:ikėlęs į Lin- 
deną, sėkmingai pfrątė vietos lie
tuvių veiklą. Dar in dabar, ne
žiūrint metų naštos, nenustoja 
sielojęsis lietuvybės palaikymo 
reikalais.

Būdamas taurus lietuvis, įsi
gijo pagarbos ir svetimtaučių 
tarpe. Tiek jo darbovietėje — 
Lmdeno viešoje bibliotekoje.— 
tiek įvairiose įstaigose, jis yra 
gerbiamas kaip kilnu: žmogus 
ir atsižvelgiama į jo rekomen
dacijas. Jonas Liudvinaitis yra 
pavyzdys, kaip reikia mylėti 
savo tėvų žemę bei tikėjimą ir 
atl'kti tinkamai savo pareigas 
tam kraštui, kurs mus priglau
džia.

Reikia palinkėti sukaktuvių 
ninkui dar daug metų ir jo ge
riausių norų išsipildymo. A.P. »

BILLY S1GASKY, S metą ber
niukas Chicagoje, turėjo tokius

dui. Rengėjai kviečia visus 
gausiai atsilankyti.

Sudėta auką. Naujos bažny
čios pašventinimo proga, geg. 
17 d. bažnyčioje žmonės suau
kojo virš $4,500.000. Brockto- 
ne yra susipratę katalikai. Jie 
remia parapijos reikalus. Ko
munistai iš Brocktono baigia 
ištirpti. Patys savęs pradeda 
sarmatytis. Žvalgaitis

FO£ RADIO CHASIS
Good starting wage 

Pleasant working conditions
Appiy in person

Hėdco Mfg. Co.
161 W. Huron

• Puikus pradinis atlyginimas
• Knygrišybos darbas „
• Lengvas, švarus dirbtuvės darbas
• Pradedama anksti — baigiama anksti
• Geriau dirbsi — daugiau uždirbsi
• Galima dirbti viršvalandžius

.-Wfr w •»’

į Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
I TnarthMM “ radi> atottm WIX)A, 15M kylocyekv
jį KIEKVIENA SEKMADIENI - nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 

iioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:
t KNIGHTS OF LTTHUANIA W1X»A
k BRADDOCK, PA.

• Pastovus darbas — neatlridinejama

rrikėjo išimti ir įdėti dirbti
nius. Aukštai jte dirbtinius dan
tavus turi rankoje, o apačioje... 
burnoje, ir patenkintas' šypso
si.

310 W. POLK ST
12 aukštas

KELLER MACHINE OPERATORS 
ALL SHIFTS — NEW PLANT — NEW EQU1PMENT 
LOCATED IN SMALL WISCONSTN CITY WITHLN 
V2 HOUR OF METROPOLITAN ADV ANT A G ES OF 

700,000 POPULATTON
Good Wages — Overtime — AB employee beaefits — 
Assistance gken te seeurteg suftabte housing — Enjoy

KIEKHAEFER CORP
Cedarburg, Wisc.

WE WANT 
VTARFHOUSE MEN 

PACKERS
CAR AND TRUCK LOADERS

DAILY DRAWS
WORK STTEADY OR PART TIME 

ONLY RELIABLE MEN W ANTED 
OVERTIME AFTER 8 HOURS 

APPLY
A WOKKMAN f«r WORKMEN
• 601 W. WASHINGTON

TUOJ PRIIMAMI
Laynnt vyrai - Mataotojai - Lydytojai, torį ir netari paty-

Builders Ornemental Iron G>
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Help Femąle Real Ęstate

>

n, 
tąvęs

Valgiu ir uniforma, 
▲pmokajBacastfp atostogomis, 
Laisva Apdrąųda

Dubas seniai jau veikiančiuoee res
toranuose su ■ skyriais Man^ttan, 
feronx, Brooklyn, Oueens, L. I. ir

SPRINGFTELD 
ctive modem Fieldstone 

ow. 7 large rooms, 4 
Bed Rooms, Garage.

y landscaped, Wood b'uin- 
ing Fire Place, Ivį Baths, Stall 
Shovrer, Fmišhed Basement. 
Excellent condition, convenient 
$16,500. Call owner LA 8-8649

JAS
Algirdas Snši'ms — 

meisteris
Š-ų metų Europc , bokso p'r- 

mc lybės, užsibaigė sekmadienį, 
gegužės 24 d., Varšuvoje. Da
lyvavo 119 boksininkų iš 19 
valstybių.

Sunkiam svory Europos 
m eis'c :o vardą ikovc;o lietu
vis Algirdas Sočikas, dalyvavęs 

' Sovietų Sąjungos vardu. Baig
mėje ;is iš'unktavo Lenkijos 
meisteri B. Wegrzyniak.

Geriausiai pasirodė Lenkijos 
boksininkai, iškovoję 5 Euro
pos meisterio titulus, 2 atiteko 
Sovietų Sąjungai (lengvam ir 
sunkiam sv.) ir po vieną lai
mėję Anglijos, Vakarų ir Ry
tų Vokietijos boksininkai.

LiverpuHo anglai įveikė 
Nuembergo vokiečius 4:3 fut
bolo runktynėse (soccer), -ku
rios įvyko pr. sekmadienį New 
Yorke.'gios futbolo rungtynės 
sutraukė į stadioną rekordinį 
skaičių žiūrovų, būtent 23,- 
652.

Futbolo trefuruptė
Kad treneris susipažintų su 

žaidikais ir juos išbandytų at
einančiam futbolo sezonui, ka
da įvyks čekoslovakų taurės 
turnyras, šeštadienį, birželio 6 
d. 5:30 v.v. įvyks LSK futbolo 
treniruotė, kurią praves nau-

STOCKCAR

EVERY WĖD. & :Sp'N; 
- at  ■— 

. SOLDIERS FDELD
FIRST RAČE S:30 P. M.

p ADMISSION 8 
$1.00 plūs les. • 25c for kiddies 

CHICAGO Al TO KACING 
ASS’N 

HArrison 7-8677

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Nello Vian, šv. Antanas Paduvietis'. 145 p.
G. da Fonesca,.Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
Dr. J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 
St. Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos 
O. S. Mairden, Džiaukis gyvenimu, 72 p. 
St. Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, n t., 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. BolšAdzmo metai, 436 p.
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas

Fr. Mauriac, Gyvačių lizdas. 282 p.
V. Pietaris, Raštai, III t., 267 p.
Jieva Simonaityte, Aukštųjų Šimonių likimas, 437 p. 3.50
A. Vaičiulaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p.
J. Grušas, Pabučiavimas, Novelės. 155 p.
Šatrijos Ragana, Senajame dvare, 176 p.
E. Williams, Medinis arklys, 192 p.
POEZIJA
J. Baltrušaitis, Poezija, 270 p.
F. Kirša, šventieji akmenys, 112 p.
A. Mickevičius, Konradas VąJęnrodas^ 96 p.
A. Tyruolis, Kelione, 12S”p.
400 metų pirmajai Nemuno pocięai.

VAIKV LITERATŪRA
Vysk. M. Valančius, Vaikų knygelė, 155 ?.
Vytė Nemunėlis, Po tėvynės dangum
V. Pietaris, Lapės pasaka, 96 p.
Lazdynų Pelėda, Motulė paviliojo, 32 p.
N. Butkienė, Velykų pasakos, 32 p.
S. Zobarskis, Doleris iš Pittsburgho, 57 p.
K. Binkis, Baltasis vilkas, 36 p.

MUZIKA.
J. Kačinskas, Missa In Honorcm Immaculati 

- Cordis B.M.V.
C. Sasnauskas, Lietuv’ška muzika
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai)

^DARBININKAS”, —
680 Bnflbwick Avė., Brooklju 21, N< Y.

(CKD pirmo
kas ir kiti unijos atstovai faairsšo Detroite su Fordo Bendrove sutarti 
penkeriems metams. Sutartis numato mokėti $U7JS8 darbtatakm pen
sijos (Ijgi Uol aukščiausia sama) k 18 eentų j valanda pakefiapaas at- 
lygtoimas igudašiezns darbininkams. Sutartis paliečia 135.888 daAi-

jai paskirtas treneris, neseniai 
atvykęs iš Prancūzijos latvis 
Karlis Arens, buvęs latvių fut
bolo rinktinės žaidikas ir pas
kutiniu laiku žaidęs Prancūzi
joje už Stade Francais F.C.

Treniruotė įvyks naujoje 
LSK aikštėje — New Farmers 
Ovai, 69 St ir Metropolitan 
Avė., Middle Village, L. I., N.

Norintieji žaisti rezervinėje 
arba jaunųjų komandoje, yra 
kviečiami atvykti į treniruotę, 
kuri įvyks kiekvieną šeštadienį 
5:30 v.v. Žaidikų skirstymas 
į Oberligos komandą yra pa
vestas treneriui Arens, kuris 
po ketetos treniruočių ir taurės 
rungtynių paskirs žaidikus į 
kvalifikuotas vietas ir koman
das.
Visų žaidikų dalyva.vmas tre

niruotėje būtinas. Treniruotės 
apranga: krepšinio batukai su 
vasarine apranga.

Čekoslovaleų taurės turnyras
LSK yra padaręs sutarti 

žaisti čekų taurės turnyrą bir
želio 26' d. Metropolitan Ovai 
aikštėje, 57 St. ir Andrews A- 
ve., Maspeth, L. I., N. Y. Tur
nyre dalyvaus šios komandos: 
Polish-Americans, Prague, A. 
C., Ukrainians ir LSK. Turny
ro eiga paskirstyta taip:

Polish - American - Prague 
A. C. — 2 v. p.p.

SI,oo
2.30
2.00
1.50

p. 1.00
1.25
0.70 

$1.00

3.00

1.00
3.00
5.00

2.60
.100

2.00 
150 
2.00
2.00 

1.00
1.50
1.50
1.25
1.00

1 ..¥) 
21X1 .
1.10
0.60
1.00
0.80
1.00

150
... 3«0

r j. 00

' LSK - UZrainians — 3:10 v.

Finalas bus žaidžiamas 5 v. 
v'. tarp pirmųjų dviejų laimė
tojų. Rungtynių puslankiai bus 
po 30 min. (rungtynės 60 
nūn.) Sužaidus lygiomis, bus 
10 minučių pratęsta. Jei po 
pirmo viršlaikio nebūtų rezul
tatų, bus žaidžiama dar 5 mi
nutės, skaitant kampinius.

ĖSK prašo visus sporto bi
čiulius įsidėmėti tų datą ir 
gausiai dalyvauti turnyre.

K Gm*s atiygini-

Westehestef.
EMPLOYMENT OFFICE 

46 St. ir 8th Avė.—kreiptis i 
MIS KANUK

iCSt. ir 2 Avė. — kreiptis j 
MR. MALVASIO

MOTERIS PARDAVĖJA 
tinkanti pardavinėti pjūčiai garsina
mus kosmetiškos gaminius ir norinti 
tame darbe prasflųrinti. Darbas vieti
nėse krautuvėse, pastovus. Alga ir 
procentai nuo parduotų prekių.

Teirautis telefonu CH 2-2388 "

JAUNA MERGAITE 
malonios išvshdto, lengvam darbui 
nedidelėje skalbykloje, darbas pasto
vus 5 dienų (nedirbama ketvirtadie
niais). Kreipt)s po 5 vai. p. p. i

LAUND^RETTE
Avenue M Brooklyn, N. Y. 

TeL DE 9-8812
1214

HARRISON-KEARNY, N. J.
Suteikė Sutvirtmimo 

sakramentą
Sopulingosios Dievo Motinos 

lietuvių bažnyčioje š. m. gegu
žės 24 d. 3 v. p.p. iškilmingai 
buvo suteiktas Sutvirtinimo sa
kramentas. Sakramentą sutei
kė J. E. Newarko Arkivysku
pas Thomas A.- Boland.

Arkivyskupą pasitinkant ir 
sakramento teikime metu, pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. Alg. Kačanausko. gra- 
žiaia išpildė visą eilę šioms ap
eigoms skirtų giesmių.

Apeigose dalyvavo daug ku
nigų.

Vaikučiai buvo gražiai aprė
dyti: berniukai raudonais ap
siaustais, mergaitės — baitais. 
Matčs| ir suaugusių, priiman-} 
čių šį sakramentą.

Arkivyskupas, prieš teikda
mas Sutvirtinimo sakramentą, 
vaikų klausinėjo tikybos daly
kų. Visi gerai atsakinėjo. Gar
bė seselėms pranciškietėms, 
lietuvėms, kurios vaikus gerai 
paruošė.

Po atliktų apeigų Arkivys
kupas pasakė momentui pritai
kintą pamokslą. Iškilmės buvo 
baigtos švč. Sakramento palai
minimu.
Sveikina §v. Vardo draugiją

Tėvas Antanas V. Mažukna, 
MIC. prisiuntė šv. Vardo drau
gijai vertą dėmesio laišką. Tė
vas Mažukna džiaugiasi drau
gijos didele veikla, kurią jis 
patyręs, būdamas Kearny mi
sijų metu. Jis ypač pagiria 
draugiją, kad ji savo veiklumu 
ir aukomis prisideda prie Kear
ny naujosios bažnyčios staty
mo.

Balto 7 skyriaus veikla -
Balfo 7 skyrius sielojasi li

kusiais tremtiniais užjūryje. Į- 
vykusiame gegužės mėn. 13 d. 
narių susirinkime buvo priimta 
rezoliucija, kad kiekvienas na
rys, nelaukiant Balfo genera
linio vajau, aukotų po $5 liku
siems tremtiniams sušerti. 
Tuoj pat buvo surinkta $60. Ki
ti pasižadėjo vėliau auką įteik
ti. Aukas gaiąna Įteikti skyr. 
pirm. A. Vitkauskui, 172 De- 
von Tcrr., Kearny, N. J. Nori
ma surinkti mažiausiai $100 ir 
nusiųsti į Vokietiją.

Prie Balfo 7 skyr. prisijungė 
meno būrelis, kuris ligi šiol vei
kė savistoviai.

DISHWASHERS - POBTERS
KITCHEN HELP

City or Country, Fine, Best Jobs 
Through MR. ALĖfeRT, Room 309.

RADIO AGENCY, 
89 warrep St. N. Y. C.

Where you can be sure of most
Honest, Courteous Service

VYRAS arba MOTERIS 
darbui vasaros mėnesiais patarnauti 
užmiesčio (Ulster Connty) užkandi
nėse (fountain and sandwich service). 

i Atlyginama alga ir atostogomis. Bei- 
( kalinga patikimo ir teisingo žmogaus.

Tel. YO 8-7025

Šiomis dienomis Keamy-Har- 
rison lankėsi T. Ramanauskas, 
pranciškenas, platindamas 
"Ebrbininką”, “Varpelį”. “Ai
dus” ir įeitas tėvų Pranciškonų 
leidžiamus spausdinius. J. Si

ArntACTTVE FREEPORT 
HOME

3 Bedrooms, Laigė Kitchen, 
Large Back Yard. Basement can 
be made Into workshop. Quiet 
location. 4 minutes from trans- 

. portation. Full priee only 
$9300

CaB ow*r FB 8-466

At 
B

BALDWIN 
8 Room Bungak>w 

100x100
2 Baths — 2 Gar Garage 
IDEAL PROFESSIONAL 

Location on Main Thorougbtsre

DISPLAY

Help Wauted Malė

SLIGHTLY USED MEVS WEAR 
Very Hftle worn GENTLEMEN’S 

SUITS & COĄTS, almost new, ori- 
ginally priced $108 — and mote. For 
as Httle as $15. Ezceptionally 'pelite 
and friendly Service.

LOUIS SANDEKS
. 1541 First Avė. 80-81 St. N.Y.C.

White Shirt GRATIS vvith purchase 
of Suit.

Nepamiršk užsisakyti
AIDŲ žurnalo

~]au I2rneti^-tk.cu. ucsi ktamo 

“LIETUVOS 
(Ulini ritmu 
* RADIO VALANDU 
kiwwsyw. t/um4Čuwj 

ŠEŠTADIENIAIS
UNew Sotko stoties 

l33Ok-IO7.5m
DIREKTORIUS 

ItkūbcnTSTUKM 
cwi*tu<ga. Alf.PETRUTO

I2G*WWT£S1 
HILUSIDE. N. J 
TeewA^2<

WMto Fialas, N. Y.

WINTER GAĘDEN TAVERN. Ine.

VaOey Stream, N. Y.
4888 Wktte Piains Road

185-24 Horace Hardine Blvd 
Fresb Meadorvs, Flushing 

218-17 Jamaica Avenue 
Oneem Viliūge, N. Y.

Užsakykite ‘Eglutę” adresu: 
Eglutė, RFD 2, Putliam, Conn.

GARDNER-HANDYMAN
FOR PRIVATE ESTATE

Year Round Job
6 days a week — good sa’ary

TeL: GReat Neek 2-0325

MAIN STORE 
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27. N. Y.

pagamintą skulptoriaus V. Kašubos. 
KAINA $4.00.

Gaunamas: “DARBININKO” ADMINISTRACIJOJ,
680 Bushfriek Avė., Brooklyn 21, N. Y.

HELP W. MALE-FEMALE

68-38 Forest Aveteue

VYT. BELECKAS, savininkas

BROOKLYN 27. N. Y.

•H 
* 
•H 
•H 
•H 
■H 
•H

68-84 Waodaide Avenoe 
WeoMde, N. Y.

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs galite mokėti brangiau, bet 
Jūs negalite suruošti geresnio 
laidotuvių.

Giendaie, N. Y. 

186-88 Booseveft Aveune

Prabangus ąžuolinis 
karstas, laidotuvių 
vienas limuzinas i

1883 MADCSON ST.
Tek EV 2-9686 (Prie Forezt Aye. »totie«)^Rldgewood

vežimas ir 
bet kurias vietos kapines. Jums 
kainuotu $195 tokios laidotuves. 

Bet, Poiako kaina —$295.
Su audeklu 

apmuštu 
karstu pi
giau kaip 
. $1*S.

Pilna* karatų pasirinkimas. 
Žemiausios kųinos.

Vis tiek, kur Jūs gyvenate. 
PolaMis Jums gali patarnauti.

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Are. 
Brookly*. N. Y.

Telefonas fiVergreeo 7-8679

Papuoši savo kambarį ar įstaigą ir prisiminsi Lietuvą, 
įsigijęs

Gipsinį Lietuvos Laisvės Statulos

Tel. Evergreen 6-5181
KARL EHMER—PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir-kiti maisto produktai šiose krautuvėse: EVergreen 8-9770

Baras, SALE vestuvėms, 
parengimams, susirin

kimams, etc.

4, e. GINKUB,

GYVUOJA PER 23 MĖTOS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, - 

naujienos, muzika.
TeL EV.A-8888 
AD JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

485 GRAND ST, 
J. P. GINKUS 
Direktorius

Ofiso teL GLenmore b-3094 Namų teL VIrginta 9-0476

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas

1357 Bushwick Avė., Brooklyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

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

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstu, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų Hgų gydytojas. 

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos rO-2 ir 4-9.
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 861 h STREET NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDVVARD MISIŪNAS 

z Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televfadja - Muzika - Sportas 

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

te
Skaitykite ir platinkite 

“DARBININKĄ”

Te). EVergieen 7-4335

Stephen A romis k v 
(Armakauskas)

Graborius-Balsam uoto jas 
Modemiška Koply čia 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5843

Mattheu P. Dalias į
(BIELIAUSKAS)

F U N F. R A I. II O M E I
M. P. Ballas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Calton
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Fote.si Parkvvay Stution) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laido! uves. 
Koplyčios ner.'.okamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci
ja.

Tel. Vlrginia 7-4499

Joseph Garszva
Graboriusbalsamuotojas

231 Bedford Avenue ' 
Brooklyn, N. Y.

broorlyn u. K y.
J. VALAKAS 
Pranešimų D|r.

Skaitykite ir platinkite “Šv. 
Pranciškaus Varpeli”!

BOSTON, MASS.

* 
* 
h*

* 
* 
* 
*
* 
* 
* 
*

* *

Lithnani:»»*
FurniturF.

MOVERS -•
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distanee MnvęnJJ

326-328 W. Broadwnt
SO. BOSTON. MASS *

S. Baraeevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway
South Boston, Mass 

JOSEPH BARACEVICIUS"
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ. 
CambrMffe, Mara.

PRANAS WAITKU8 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuoto jas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

ZALETSKAS
FUNERAL ’ HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mara.

Balsam uoto jaiGraborial
Patarnavimas diena ir -naktį.

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC

TeL SO 8-8815 
SOuth Boston 8-2888

ISPANIŠKAS DZINGEUS

Kvepiančio Dzingelio 
šaknis turi padavimų 
nuo senovės kad Drin
gelis buvo vartojamas 
nuo išpūtimu, dusinimo, 
troškulio. neatgavimo 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus, diegliu ir akaus-

mingų mėnesiniu: uždegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati 'ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbatų ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti j taba
ką — rūkysi ir džiaugsies! maloniu 
kvepėjimu. Svaras Dzingelio >3.00; 
kvoteris svaro $1.00.

ALFA ANDERES CO.
414 BBOA»WAY 

SOUTH BOSTON 27, MASS.
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Šv. Kazimiero Kolegijos Ro-
loniai kviečiami atsilankyti

LLK

PARDUODAMAS mūrinis 3-jų

Smėlis Bostone

<

< <
<

Minėjimui rengti 
Lietuvių Komitetas

i
< 
<
<

* jo su aktualia programa, o tos 
pačios dienos vakare .kafcėjo 
.žmonėms pobažnytinėje salėje.

NAUJAGIMIAI 
ir Elenai (Navic-

vienei iš Brookline, Mass., kuri 
su savo vyru varė komunistinę

žiaus tarp 40-60. Vienam per 
daug darbo užlaikyti namą ir 
biznį. Adresuokite G. B., 11059 
Dodge, Van Dyke, Michigan.

Akmetinš, 
Augustam, And-

puikioje sekcijoje. Kreiptis kas
dien vakarais: šeštadieniais ir 
sekmadieniais — visą dieną.
109 Etna SU Brookiyn 8, N. Y. 

TeL AP 7-1347

8CHOLE8 RAKINO, be. 
V. Lukai — Vedėjas

reiškimo salėje sudarė vykd. 
prezidiumą balsų dauguma iš 
šių asmenų: Lukoševičiaus, 
Krivickio, Bendoriaus ir Kiau
nės.

Vasarotojų ir vasaros pramogų 
rengėjų žiniai

Stony Brook Lodge, Pr. La-

NUTILDYTAS KOMUNISTŲ BALSAS

kalba radijo prog- 
tritosliuojama sekmadie

nių priešpietėmis nuo 1950 m. 
iš Framingham WKQX sto
ties, nutilo. Stoties viršininkas

stracija ir kartu

paskyrė 1000 dolerių auką

noje sušelpti. Auka įteikta 
draugijai American Middle

kyklos birželio 7 d. 6 vai. vak. 
parapijos salėje rengia savo 
pirmųjų mokslo metų užbaigi-

tono Apygardos Kunigų Vte-

viešas minėjfrnas sutartinai vi- 
- sų trijų Pabaltijo tautų— lie

tuvių, latvių ir estų. Minėjimu 
rūpinasi Pabaltijo valstybių . 
Laisvės Komitetas, kuriame iš

valstybių sovietų tebetęsiamą 
okupaciją, todėl yra būtina, 
kad jis būtų skaitlingas daly
viais.

estas p. L. Vahteris.
Minėjimas įvyks Irving High 

School salėje, 40 Irving Drive, 
Manhattan (prie Union Sq.) 
birželio 13 d. 8 v. v.

Minėjimo bus dvi dalys: poli-

Didysas New Yorko choras 
organizuojamas paties mies

to majoro V. R. Impelitteri, 
pritariant miesto tarybai. Vi
siems parapijiniams ir kitiems 
chorams bei paskiriems asme
nims išsiuntinėtos anketos, ku
rias prašoma užpildyti ir grą
žinti.

Vaizbos Butas
gegužės 21 d. susirinkime, 

įvykusiame J. Garšvos įstaigo
je, Brooklyne, išsirinko naują 
valdybą, kurią sudaro: pirm. J. 
Ginkus, vicepirm. J. Garšva, 
sekr. adv. St. Briedis ir St. Gu
das, ižd. A. Vaišvila, iždo glob. 
Ks. Strumskis ir valdybos na
riu A. Simutis.

Congressman Charles J. Kers- 
ten, Europos Laisvės Komiteto 
Prezidentas Whitney H. She- 
pardscn, po kurių bus perskai
tyta priimta atitinkama rezo
liucija, ypatingai paremianti 
kongresmano Charles J. Kers-. 
ten iniciatyvą sudaryti Kong
reso Komisijai Pabaltijo vals
tybėse sovietų įvykdytai agre
sijai išaiškinti, ir meninė — vi
sų trijų tautų-chorai padainuos 
po keletą dainelių. Įėjimas ne
mokamas.

Įsikūrė Vitaliaus Sąjungos 
skyrius

Valdybon išrinkta: Salomėja 
Narkeliūnaitė — pirmininkė, 
Jonas Valakas — sekretorius ir 
Karlis Stalšans — iždininkas. 
Revizijos komisijom vilnietis 
Dr. J. Budzeika, nariai: kaptf 
J. Alksninis ir A. Musteikis.

Kun. V. Pikturna,
išbuvęs Vokietijoje Dachau 

koncentracijos stovykloje -tris 
su puse metų, gavo išF savo ad
vokato Vokietijoje pranešimą, 
kad jam dabartinė vokiečių 
valdžia - sumokės už kiekvieną 
kalėjime praleistą dieną po 1 
dol. ir taip pat padengs kitus 
padarytus nuostolius.

K. Čerkeliūnas,
išvykus Gedgaudui, laikinai 

padeda redaguoti “Vienybę.”
Česlovas Janusas,

dailininkas, dirbdamas Ko- 
dack firmoj, apdegė kairę ran-

va su okupantu už krašto to- 
laisvinimą mus šventai įparei
goja tą dieną minė jiman sueiti 
kaip galima didesniu būriu, 
kad mūsų balsas būtų kuo stip
riausias prieš lietuvių tautos 
naikintojus.

Būkime ištikimi ir atlikime 
lietuvio pareigą kenčiančiai 
Lietuvai.

Didžiai Gerbiamus parapijų 
Klebonas nuoširdžiai prašome 
bažnyčiose ir per organizacijas 
paraginti lietuvius dalyvauti. 
Taip pat prašome visų organi
zacijų vadovybes atkreipti savo 
narių dėmesį, kad dalyvavimas 
minėjime yra kartu organizaci
jos uždedamos pareigos atliki
mas. Prašome visus radijo va
landėlių vedėjus priminti radi
jo klausytojams apie svarbos 
reikalą dalyvauti šiame minė- 
jimė.

Pranešimai apie ^etuvių-gudų 
santykius^

Politinių studijų institute geg. 
24 buvo K. Bielinio pranešimas 
apie lietuvių gudų santykius.— 
Gudų tautinis bei valstybinis 
susipratimas reiškiasi ir jų te
ritorinėmis pretenzijomis į 
Lietuvos rytus — į Vilnių ir 
net iki Vievio, Kaišiadorių. Iš 
pasikalbėjimų su jais aiškėja, 
kad jie norėtų su lietuviais 
bendradarbiauti, siūlydami pa
likti. -teritorinius klausimus 
•tarp dviejų tautų atvirus, bū
tent sritis tarp buvusios Lie
tuvos - Lenkijos administraci
nės linijos iš vakarų pusės ir 
dabartinės sovietinės Gudijos-
Lietuvos sienos iš rytų pusės, ką. Buvo paguldytas į ligoninę. 
Organizacinių centrų tremtyje, 
kurie kalba gudų tautos var
du, yra du. Vienam vadovauja 
Ostrovskis, kitam Abramčikas.
Pastarojo grupė paskutiniu lai
ku skilusi. Visuomeninių parti
jų esą svarbesnės keturios. Dėl 
teritorinių pretenzijų su gudais 
lietuviai neturi pastovaus ben
dradarbiavimo.

Pranešime dalyvavo 
nariai ir antra tiek svečių.

Dabar gydosi namuose ir pie
šia akvareles.

Joanai ir Antanui Vaičiulai- 
čiams gegužės 26 d. Kew Gar- 
den ligoninėje gimė dukrelė.

Kultūros - švietimo Taryba,

si gražiausioj Long Island da
lyje prie Atlantb Įlankos, Sto
ny Brook, pradės sezoną birže
lio 6. Atidarymo dieną įvyks 
mūsų žymiausiųjų menininkų 
kūrybinė demonstracija, lietu
vių dailės paroda, kurios pa
matyti kviečiami visi. Tai bus 
nepaprasta diena • vasarvietės 
gyvenime.

Kartu pranešame, kad prie 
šios vasarvietės šiemet yra pri
jungtos dvi gražios vilos, ku
riose kambariai bus išnuomo
jami svečiams, Dorintiems pa
tiems šeimininkauti ir apsirū
pinti maistu. Tokių kambarių 
kainos vienam asmeniui savai
tei nuo $15., dviem į kambarį 

. nuo $20. Su visu išlaikymu 
nuo $45. asmeniui savaitei. 
Grupėms, ar nuomojant ilges
niam laikui atitinkamos nuo
laidos.

Kviečiame ' suinteresuotus 
asmenis jau dabar rezervuoti 
kambarius atostogoms, o orga

nizacijas ir klubus pasiskirti

lankyti JAV lietuvių, gegužės 
2911. aplankė, tėvų pranciškonų 
vienuolyną BrooMyne ir “Dar
bininko”, “Aidų” bei “Ateities” 
redakcijas. Vyskupas, apžiūrė
jęs vienuolyno namus bei 
spasutuvę ir susipažinęs cu 
dirbamu spaudos darbu, išsive
žė gražiausių įspūdžių ir palin
kėjo kuo geriausios sėkmės, 
pareiškęs viltį, kad tėvų pran
ciškonų darbas, atgavus Lietu
vai laisvę, bus ypatingai reikš
mingas. Kartu jis padėkojo už 
“Darbininko” palankumą ir rė
mimą šv. Kazimiero Kolegijos 
reikalų. ♦

Juzė Suverinienč,
dantų gydytoja, šiomis die

nomis viešėjo Brooklyne, atvy
kusi iš Los Angeles, Calif., ap
lankyti savo bičiuių. Buvo ap
sistojusi pas dr. Martusevičius.

Mirė V. Bichnevičhis
buvęs ilgą laiką Vevirženų 

girininkas, gyvenęs 343 Broad- 
way, Brooklyne. Mirė gegužės 
27 d. St. Mary’s ligoninėje. Pa
laidotas pirmadienį. Paliko 
žmoną, 3 sūrius ir 4 dukteris.

Gegužės 24 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje pakrikštyta: 
Rasa Kristina Sodattytė, Juozo 
Sodaičio dukrelė. Krikšto tė
vais buvo Arturas Cenfeldas ir 
Marija Varnienė.

Daina Emilija Ona Gražiū- 
naitč, Henrikos ir Albino Gra- 
žiūnų dukra. Krikšto tėvais 
buvo Antanas škėrys ir Regina 
Viliamienė.

čio pagerbti buvo susirinkę 
prie užkandžių salėje po baž
nyčia ateitininkai moksleiviai, 
studentai ir sendraugiai. Pro
gramą pradėjo pirm. dr. K. 
Šidlauskas, pakviesdamas va
karo šeimininku dr. J. Leimo- 
ną, Sveikinimo žodžius pasakė 
kun. A. Kontautas ir kun. J. - 
Žurom-kis. Moksleivių at-kų 
vardu sveikino Darius Lapins- 
kasr studentų — D. Petronytė. 
Ekscelencija padėkojo visiems 
už šiltą priėmsną ir ta proga 

' priminė aktualiuosius ateitinin
kų uždavinius. Vakare toje pat 
salėje Vyskupą sveikino skau
tų, šv. Vardo, ALRK Susivie
nijimo, Moterų Sodalicijos ir 
L. Enciklopedijos atstovai. 
Vyr. redaktorius prof. V. Bir
žiška ir kiti L. E. redaktoriai 
Ekscelenciją lankė dar klebo
nijoje ir tarėsi L. E. reikalais.
Parapijos choras, vedamas 
muz. J. Kačinsko, padainavo 
keletą dainų. Gegužės 24’d. iš 
ryto Ekscelencija laikė mišias, 
o po pietų dalyvavo jaunimo 
procesijoje Marijos garbei. Ge
gužės 25 d. vizitavo Bostono 
arkivysk. J. Cushing.

Susižeidė St. Jakutis
Stasys Jakutis, LRK Susivie

nijimo 94 kp. sekretorius ir ki
tų pašalpinių draugijų darbuo
tojas, aktyvus lietuviškojo gy
venimo dalyvis, gegužės 26 d. 
susižeidė darbe koją ir turės 
ilgesnį laiką namie gydytis.

Lietuvių inžinierių dr-jos
naują valdybą Bostone suda

ro: pirm. J. Dačinskas, sekr. J. 
Mikalauskas ir ižd. R., Budrei-

gandą, - kad jiems uždaromos 
durys. Daugelį kartų visuome
nė buvo nusiskundžkisi šios 
transliacijos lietuvybės ir tikė
jimo įžeidimu, bet nulėmė 
Worcesterio vyskupijos Catho-

Birželio 5 d. (penktadieni), 8 vai. v 
APREIŠKIMO P—JOS SALfiJE 

PIANISTO ALEKSO MROZINSKO 
PIANO STUDIJOS MOKINIŲ

Programoje: klasikiniai kūriniai, lietuviškos kompo
zicijos ir melodeklamacijos. Visi širdingai kviečia
mi dalyvauti jaunųjų meniškų jėgų pasirodyme.

Studijos Vedėjas ir Maironio M-la

Vasarvietė randasi už 50 
mailių nuo New Yorko, šiauri
nėj Long Island dalyje, ir pa
siekiama . automobiliais 25A 
keliu ir Long Island trauki
niais į Stony Brook.

•Iki atidarymo dienos visais

IŠNUOMOJAMAS vienam as
meniui gražus kambarys, vir
tuvė ir vonios kambarys 
WOODHAVENE. Kreiptis: po 
6 valandos šiokiadieniais ir vi
są dieną šeštadieniais bei sek
madieniais telefonu MI 2-1524.

Castie Island
garsioji pilies sala, kuri yra 

sujungta žemės keliu su So. 
Bostonu ir kuri nuolat lanko
ma ekskursantų, šomis dieno
mis pereina Bostono uosto val
džion. Ligi šiol ji buvo laivyno 
žinioje.
LIETUVIŲ MELODIJOS RA
DIJO VALANDOS PIKNI

KAS IR BIZNIERIŲ PA-
RODĄ

tytas bendruomenės apylinkės 
komiteto raštas, kviečiantis 

“visus jungti ir remti bendruo
menės darbą. Buvo asmenų, 
kurie mielai ryžosi tai daryti, 
tačiau buvo ir tokių, kurie 
šiurkščiai reiškėsi, kaip S. Jo- 
kubauskas ir J. Tumavičienė. 
Nelaukta buvo, kad ir J. Le- 
kys, kuris dažnai pasirodo vi
sai sumaniu ir .taktišku vyru, šį 
kartą derinosi prie Jakubausko 
ir Tumavičienės. Jei ir toliau 
kai kurie asmens panašiai da
rys, tai gali pridaryti neįma
nomas joks grupių bendradar
biavimas.

Vargu kas žino, ką Jokubau- 
skas ir jo draugai nuveikė ar 
mano nuveikti kultūrinėje sri
tyje. Vargiai juos kada taip pat 
pamatysi kokiam kultūriniame 
parengime, bet bendradarbia
vimui drumsti jie pakyla patys 
pirmieji.

Įdomu ir sykiu skaudu, kad 
beveik niekas iš kalbėjusių ne
lietė paties kultūrinio bendra
darbiavimo ir bendruomenės 
veiklos klausimų, o tuoj grie
bėsi asmeniškumų ir užgauliai 
kartojo, girdi, kas tokiai orga
nizacijai vadovauja ar vado
vaus. Klausimas iš esmės la
bai aiškus — bendruomenės 
vadovybė kasmet renkama vi
suotiniame susirinkime.

Lietuvių-Latvių Vienybės

lic Free Presą. Jaįkrašt^e tiljįs 
išsamus tuo reikalu straipsnis, 
kuris ir atkreątė stoties ir. kitų 
pareigūnų dėmesį.

žinią apie lietuvišką komu
nistų radijo valandos sustabdy
mą plačiai aprašė Boston Sun- 
day Po:t pirmame puslapyje su 
ištraukomis, tilpusionūs Wor- 
cesterio laikraštyje, iš kurių 
matosi aiškiai, kam radijas tar
navo. Štai sausio 18 d. puola . 
tremtinius, vadindami juos nu
sikaltėliais, Kalėdų ir Velykų 
metu paspaudžia šaipytis iš ti
kėjimo ir apeigų. Vakario 15 d. 
prabyla: — šiandien Amerikos 
lietuviai švenčia Nepriklauso
mybės dieną, paskelbtą 1918 
m. Ar nebūtų geriau žvelgti 
reališkai? Juk Lietuva nie
kad nebuvo laisva, ją valdė 
turtuoliai kapitalistai. Tik da
bar, Stalinui' atėjus, atsiranda 
nauja viltis.
Worcesterio laikraštis straips

nį užbaigė: — Dėl ko mes ra
šome šiuo reikalu? Pirmiau
siai, kad lietuviškai kalbą 
žmonės to prašė, antra, kad 
mes įvertiname jų teisingąna- 
sipiktinimą, jei laisva radijo 
stotis skiria laiko cinikams, 
kurie be jokio skrupulo pdgal 
“partijos liniją” išduoda savo 
tėvų žemę.

June 7 d. Brockton Fair 
Grounds, Brodcton, Mass. Vi
są dieną gros Al Stevens or
kestras. Bus skanūs valgiai, 
puikūs gėrimai. Muzika, dai
nos. Waris Furriers iš Brocfc- 
tono rodys vėliausios mados 
kailinius. Bus įvairių prizų. Ty
ras oras, gėlėmis apsodinti ta
kai. Susitiksite seniai matytus 
draugus.

Platesnių informacijų ir apie 
busų išvažiavimus klausykitės 
Lietuvių Melodijos Valandos 
Radijo programos kiekvieną 
sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. 
iš stoties WHIL—1430 kc. ,

Visus nuoširdžiai kviečia 
Liet Metod. Vai. vedėjai — 

Mykolas Pluta Ir

Cambridge, Mass.
“Diena su Klara”

Gegužės 24 d. parapijos sve
tainėje mokyklos vaikučiai, va
dovaujami Seselių, suvaidino 
linksmą komediją “Diena su 
Klara”. Vaikučiai gražiai pasi
rodė, publikos buvo daug, da
lyvavo garbingų svečių: Iš Ro
mos atvykęs, vysk. Vincentas 
Padolskis, prel. Pr. Juras, T. J. 
Jančius, MIC, ir vietiniai kuni
gai. Veikalas puikiai pavyko, 
ir publika pageidautų jį. maty- 
ti dar kartą.

Parapijos piknikas
Birželio 28 d. Romuvos par

ke Brocktone ruošiamas para
pijos piknikas. Rengėjai iš 
anksto rūpinasi, kad piknikas 
būtų sėkmingas. Planuojama 
pravesti gražią sporto progra
mą. -šiam parengimui reikalin
ga visų mūsų paramą, nes pel
nas eis parapijai Tą dieną bus 
proga linksmai praleisti laiką 
“Romuvos” pušų pavėsy ir pa
remti parapijos reikalus.

Linksmą Pavasarinį Lietuvių Radijo Pikniką
--------------------- RUOŠIA------------------------

Liet. Radijo “Rūtos” Organizacija, vad. J. Stuko 
SEKMAD^ BIRŽELIO (JUNE) 7 1953 M.

įjnden, new jersey Lietuviu Laisves Par k e
PROGRAMOJE: • “Rūtos” Radijo batoM AmmbMb

340 MITCHELL A VENUE

Pikniko pradžia 1:00 vai.
• °s

Programa prasideda 5:00 vai.
ŠOKIAMS NUO

KARIAMS IR JŪREIVIAMS, TAIP PAT VAIKAMS NEMOKAMAI

Stephen Bredea Jr
ADVOKATAS

Uetuvtfka duona — geriausia 
duona. Mes kepame duotum, py
ragus ir pyrac^Bus pagal rišu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krlkftynocm Ir kt- 
tokioma Hkitmingoms propaną 
Utaakymai Upildoanl kogertau- 
siaL UvaCojame į krautum ir

gegužės 24 d. išrinkta nauja 
valdyba tokios sudėties: F. 
Kirša, Liepinš, Poritis, Micke
vičius, Izbickas. 
Santvaras, 
rius.

MŪSŲ
Mykolui

-kaitei) Zaladauskams, gyv. 9 
Raven St. Dorchester, gimė 
duktė pakrikštyta gegužės 17 
d. Patricijos ir Elenos vardais.

Roland ir Onai (Tuleikytei) 
Bishop, gyv. 190 Emerson St., 
So. Boston, gimė duktė geg. 17 
d. pakrikštyta Katrės Joanos 
vardais.

Roy ir Silvijai (Ž^knytei) 
Hemd, gyv. 10 Akron St, Rox- 
bury, gim duktė Patricija Ele
na, pakrikšt. geg. 17 d.

Pranui ir Stefanijai (Eka- 
maitei) Mockapetriams, gyv. 
385 (Park St., Dorchester, gi
mė sūnus geg. 17 d. pakrikš
tytas Dovido Leono vardais.

PADĖKA
Nuoširdų ačių tariame vi

siems, kurie prisidėjo prie sėk
mingo šurum-Burum pavyki
nu). Ypač gilią padėką reiškia
me rengėjams, aukotojams ir 
darbininkas.

Teišmridžia Dangaus Kara
lienė iš savo Dieviškojo Sū
naus gausių malonių visiems 
musų geradariams.

Cambr. A. L. Klubo piknikas 
įvyks birželio 14 d. Brocktone 
“Romuvos” parke. Visi kvie
čiami iš anksto ruoštis ir įsigyti 
bilietus autobusų, kurie vyks 
nuo klubo patalpų.

Dosttus
M. Norbutas per visą savo 

gyvenimą katalikiškoms ir lie-» 
tėviškoms įstaigoms yra paau- J 
kojęs $35,000. Ir dabar, nors 
jau išėjęs pensijon, kilnų dos
numo darbą tęsia. Paskutiniu 
laiku paaukojo šimtinę Monte- 
vidėo statomai lietuvių bažny
čiai ir pajJrastai kas mėnesį iš
siuntinėja $15.00 vienuoly
nams, prieglaudoms bei semi
narijoms.

B. ZUienė surinko iš kortavi- 
mo vakarų klubui pelno virs 
23G dol.

M. Girdvatoienė praeitą sa
vaitę nusilaužė ranką.

M. Lapinskienė, Mt Auburn 
ligoninėje sunkiai operuota, 
grįžo namo.

Pakrikštyta Dona - Marija 
vardais P. E. Žilionių (Martin) 
dukrelė. Krikšto tėvais buvo S. 
Lukosevich ir J. Sdankaitė.

GERIAUSIA VIETA GEGUŽINĖMS 
IR PARENGIMAMS

PONO BOtftNO FAKMOJK, RAYNHAM, MASA.
prie gražaus ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetai
ne dviejų aukitų. tinkamiausia piknikams, vestuvėms, ir kitokioms 
Mkftmėmi. Galima Urinuocnoti arba utsisakyti su visu patarnavi
mu. Lietuviu parengimams geriausia vieta. Dėl sąlygų kreipkitės i: 
z luti ROttNAS, 488 No. Mato St, Rayiham, Ma~.

TtaMama TO 2-3716.
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