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Senato komisijoj gindamas vyriausybės Tol. Ryty politi
ką, gen. Bradley kalbasi su senato mažumos vadu K. S. 
Wherry (resp., Neb.)

Korėjos fronte
Komunistai pradeda ofensyvą

SUDARYTAS VIDURIO EUROPOS 

KOMITETAS

Tokio. — Pastarosiomis die
nomis aprimusios Kote jos 
fronte kovos vėl pradeda stip
rėti, komunistams pradedant 
naują ir. kaip manoma, gal di
džiausio masto ofensyvą iš vi
sų ligi šiol buvusių. Vienuoli
kos karo mėnesių laikotarpy 
tai jau ketvirtoji jų ofensyvą.

Šiuo metu viduriniam fronte 
kinų komunistai yra sutelkę 
apie 390.000 vyrų, o rytų ir 
vakarų fronto sektoriuose yra 
apie 100.000 šiaurės korėjie
čių.

Pirmus ofensyvos bandymus 
komunistai pradėjo vidurinia
me fronto sektoriuje, pradeda
mi puolimą su 75.000 vyrų.

Pasitraukė lenky 
diplomatas

Paryžius. — Lenkų atstovy
bės kultūros reikalų attache 
Cz. Milosz pareiškė, kad jis nu
traukė su komunistine Var
šuvos vyriausybe visus santy
kius, nes Lenkija vis labiau 
paverčiama Rusijos provincija. 
Milosz yra didelio garso lenkų 
poetas. Jis pažymėjo, kad bu
vo šaukiamas grįžti į Varšuvą, 
bet nusprendęs likti Paryžiuje. 
Apie komunizmą Milosz pa
reiškė. jog stalinizmo pagrindi
nė taisyklė — visus ir visuo
met apgaudinėti.'

(RUOŠIAMOS SLAPTOS
KARINES BŪSTINES

Washingtonas. — Gynybos 
įstaiga paskelbė, jog už Wa- 
shingtono ribų bus įruoštos 
slaptos būstinės karinių štabų, 
kuriomis būtų naudojamasi, jei 
priešas sunaikintų Pentagoną 
arba kitus karinius biurus. 
Vietos toms būstinėms esan
čios jau parinktos. Paskelbta 
taip pat. jog ir kitos valdinės 
įstaigos imasi panašių planų, 
kad galėtų tęsti darbą, jei bū
tų puolamas Washingtonas.

Vakarinėj fronto daly kol kas 
ramu.

Miglos ir žemi debesys kliu
dė veikti sąjungininkų aviaci
jai, todėl paskutinę dieną buvo 
įvykdyta tik apie 200 kovos 
skridimų, kurie buvo nukreip
ti prieš komunistų kariuome
nės telkinius ir atramos bazes.

Iš kovų srities, kaip ir pa
prastai ofensyvų metu, žinių 
maža tėra. Pažymima tik, jog 
komunistų puolimo visomis pa
jėgomis laukiama artimiausio
mis dienomis, bet sąjungininkų 
pajėgos yra užėmusios geras 
pozicijas ir pasiruošusios prie
šo puolimus atremti. Tad ma
noma, jog ir ši ofensyvą komu
nistams neduos jokio stambes
nio laimėjimo, o tik padarys 
didelių nuostolių.

SVARSTO PIETRYČIŲ
AZIJOS GYNYBĄ

Singapūras. — čia prasidė
jo JAV, Anglijos ir Prancūzi
jos aukštųjų armijos, laivyno 
ir aviacijos karininkų konfe
rencija, kurios tikslas aptarti 
pietryčių Azijos strategiją. Ma
noma. jog čia buvo aptarta, 
kaip turėtų būti atremti So
vietai, jei jie pradėtų agresi
jos žygį pietryčių Azijos kryp
timi.

PRAŠO ATŠAUKTI STALINO 
PREMIJĄ

Maskva. — Stalino premijų 
komitetas kreipėsi į ministerių 
tarybą, kad atšauktų H. Žu- 
kovskiui premiją, kuri buvo 
jam paskirta už operą “Iš gi
lumos mano širdies”. Joje 
vaizduojamas Ukrainos kol
chozų gyvavimas.

Premija buvo paskirta dar 
prieš šios operos premjerą. Bet 
kai įvyko jos spektaklis ir ją 
pamatė Stalinas su kitais Po- 
litbiuro galingaisiais. “Prav- 
da” tuojau paskelbė, kad Žu
kovskio opera pilna trūkumų, 
o premijų komitetas pripažino, 
kad kirtiką “teisinga” ir pa
prašė atšaukti premiją.

Hadiington, D. C. ILAIC — 
“Žaliojo Internacionalo” inicia
tyva, balandžio 16 d. susikūrė 
Vidurio-Rytų Europos Komite
tas. Jį sudaro trijų tarptautinio 
pobūdžio ideologiniai - politi
nių sąjūdžių koalicija. Pirmi
ninku išrinktas Ference Nagy, 
vengras. Valdybon (Steering 
Committee) Tarptautinė Vals
tiečių Sąjunga delegavo Sta
nislovą Mikolajczyk (IPU pir
mininką, lenką) ir Dr. Jurgį
M. Dimitrovą (IPU sekr. bul
garą); Vidurio Europos Krik
ščionių Demokratų Sąjunga 
paskyrė Dr. Miha Krek (jugo
slavą) ir prof. Kazį A. Pakš
tą (lietuvį); Socialistų Komite
tas paskyrė Mr. Mayerį (če-

ATVYKO JAV DALINIAI

Reykjavikas.— Islandijai pa
prašius -ir tuo reikalu pasira
šius su JAV sutartį, salos kari
nei apsaugai JAV pasiuntė į 
Islandiją pirmuosius armijos, 
laivyno ir aviacijos dalinius.

Islandija įeina į Atlanto pak
to sąjungą, bet pati neturi jo-
kių ginkluotų pajėgų. Salos vy
riausybė yra nutarusi, kad ka
ro atveju Islandijoj sąjunginin
kai užimtų tas pačias pozicijas 
kaip ir praėjusio karo metu. 
Bet buvo palikta jai pačiai nu
spręsti, kada turėtų čia sąjun
gininkų daliniai atvykti. Dabar 
Islandijos vyriausybė nuspren
dė, kad jau laikas sustiprinti 
salos apsaugą ir paprašė, kad 
JAV atsiųstų tam reikalui savo 
karinius dalinius.

Fuchsą ketina paleist
Londonas. — Anglijos spau

da skelbia, kad galįs būti pa
leistas iš kalėjimo atominių pa
slapčių šniaps Dr. K. Fuchs. 
Jis stipriai saugomas tęstų sa
vo atominius tyrinėjimus. Kaip 
anksčiau buvo pranešta, Fuch- 
sas, kalėjime būdamas, sura
dęs būdą pagaminti ir van
denilio bombai. Tomis pat są
lygomis galįs būti paleistas ir 

Ruošdamiesi naujai priešų ofensyvai, Jung t. Tautų daliniai keliasi į patogesnes gintis 
pozicijas.

laikys. Šiomis dienomis buvo paskldę gandų, kad jo pasitrauki
mo galima laukti artimiausių savaičių būvy.

• Žiniomis iš Londono, JAV pasiuntinys Gifford paprašęs 
anglų užs. reik, ministeriją padaryti pastangų, kad Graikija ir 
Turkija įstotų į Atlanto pakto sąjungą pilnateisiais nariais.

• J. F. Dulles birželio 2 d. vyks į Londoną, kur su anglais 
tarsis taikos sutarties su Japonija klausimais.

• Tel Avivo policija suėmė 35 asmenų atentatininkų grupę, 
kuri norėjo išsprogdinti Izraelio parlamentą. Grupė ruošusi “re
liginį karą” prieš Ben Gurion vyriausybę, kuri esanti priešinga 
žydų religinėms tradicijoms, ypač šabo šventimo atžvilgiu.

• Kinų nacionalistų žiniomis, Sovietų padedami, kinų komu
nistai Poracel salose pradėjo statyti karinius įtvirtinimus.

• JAV aukščiausias teismas septynių nacių karo nusikaltėlių 
prašymą, kad jiems mirties bausmė būtų pakeista kalėjimu, at
metė.

• JAV senatas ir atstovų rūmai vienu balsu priėmė nutari
mą paraginti Jungt. Tautas, kad uždraustų komunistinei Kini
jai parduoti ginklus ir karines medžiagas.

• Nušalintojo Panamos prez. Arias byla bus svarstoma ge
gužės 25 d. Jis bus teisiamas už piktnaudojimą savo įgaliojimų.

• Italijoj įvyko žemės drebėjimas, kuris buvo jaučiamas 
Venecijoj, Veronoj, Bolonijoj. Pavijoj, Genujoj ir kitose vieto
vėse. Nukentėjo nemaža pastatų, bet žmonių aukų nėra.

• Bolivijoj įvyko karinis perversmas. Prez. Urriolagoitia pa
sitraukė, o valdžią perėmė trijų generolų ir septynių pulkininkų 
grupė.

chą) ir p. Zissu (rumuną).
Posėdžiuose dalyvavo ir bu v. 

Vykd. Tarybos pirm. Vac. 
Sidzikauskas.

TAIKYS MAO-TSE-TUNGLT 
SANKCIJAS

Lake Success. — Jungt. 
Tautų sankcijų komisija po 
trumpų debatų priėmė nutari
mą, kad būtų uždrausta ga
benti į komunistinę Kiniją 
ginklus ir visų rūšių karo 
medžiagas, įskaitant ir me
džiagas atominėms bomboms 
gaminti. Iš dvylikos komisijos 
narių 11 balsavo už pasiūly
mą ir Egipto atstovas susilai
kė. Komisijos priimtas nutari
mas perduotas svarstyti politi
niam komitetui, kur laukiama 
smarkaus Sovietų bloko pasi
priešinimo, bet manoma, kad 
už šį pasiūlymą politiniam ko
mitete pasisakys bent 42 
kraštai ir jis bus tikrai priim
tas.

ŠNIPO H UONt

New Yorkas. — Julius Rosen- 
bergas, nuteistas mirti už ato
minių paslapčių perdavimą Sov. 
Rusijai karo metu, pervežtas į 
mirtininkų patalpas Sing Sing 
kalėjime. Su juo kartu mirti nu
teista jo žmona ten jau nuvežta 
seniau.

— Britų konservatorių parti
jos vadas W. Churchillis atšau
kė visus įsipareigojimus ir vyk
sta į ligoninę operacijai.
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už atominių paslapčių išdavi
mą kalinamas Dr. A. Nunn.

— Egipto vyriausybė nu
sprendė baigti karo padėtį su 
Vokietija.

— Čekoslovakijoj nuteisti 
nuo 18 mėn. ligi 25 metų ka
lėjimo septyni jaunuoliai, ku
rie sunaikino Stalino paveiks
lą.

Bradley gina vyriausybę
VYashingtonas. — Po septy

nias dienas trukusio gynybos 
sekr. gen. Marshallio apklausi
nėjimo, senato komisija pra
dėjo klausinėti jungtinio šta
bo viršininką gen. Bradley. 
Dėl MacArthuro karo planų 
gen. Bradley pasisakė neigia
mai ir gina vyriausybės lini
ją. Jis pareiškė, kad MacAr
thuro siūloma taktika įtrauk
tų JAV į “klaidingą karą, 
klaidingu laiku, klaidingoj vie
toj ir su klaidingu priešu.” 
Bradley palaiko gynybos sekr. 
gen. Marshallio nuomonę, kad, 
padarius kinų komunistams 
pakankamai didelių nuostolių, 
galima juos priversti eiti į tai
kias derybas ir nerizikuojant 
įsivelti į pasaulinį karą. Gene
rolas pripažino, kad negalima 
griežtai tvirtinti, jog, dabar
tinės linijos laikantis, tikrai 
pasaulinio karo bus išvengta,

ILGAI KALBĖJĘ, PRITRŪKO 
PAGALIAU KALBOS

52 kartu posėdžiavę dar nesusitarė dėl darbų tvarkos.

Paryžius. — Užs. reik, vice- 
ministerių konferencija jau 52 
kartu posėdžiavo, bet ir ligi 
šiol vis dar nesusitarė dėl nu
matomos užs. reik, ministerių 
konferencijos darbų tvarkos. 
51 posėdis užtruko pustrečios 
valandos, bet per tą laiką ne
padaryta jokios pažangos. Bu
vo svarstoma, kokia vieta mi
nisterių darbotvarkėj turi tek
ti Vokietijos demilitarizavimo 
klausimui ir kaip turi būti for
muluotas visuotinio nusiginkla
vimo darbų tvarkos punktas. 
Vakarai yra nuomonės, kad 
apie Vokietijos demilitarizaciją 
turėtų būti kalbama tik tuo
met, kai bus apsvarstyti kiti 
nusiginklavimo punktai, o So
vietai nori, kad nuo Vokietijos 
klausimo derybos būtų pradė
tos. Taip pat Sovietai nori, kad 
būtų tariamasi tik dėl didžiųjų 

bet, jo nuomone, dabartinėmis 
sąlygomis tas kursas geriau
sias.

Bradley pažymėjo, jog šta
bo viršininkai vieningai sutin
ka, kad, panaudojus MacAr
thuro siūlomas priemones, į 
karą gali įsikišti ir Sovietai. 
Tai pat jis neigė, kad valstybės 
departamentas pakeitęs štabo 
viršininkų pasiūlytus planus, 
nors nuomonių skirtumų pra
džioj ir buvę. Dėl MacArthuro 
pareiškimo, jog štabo viršinin
kai buvo paruošę direktyvas, 
kurios buvusios paralelinės jo 
programai, Bradley pažymėjo, 
jog tai nebuvusios tikros di
rektyvos, bet planai, kurie pla
navimo stadijoj ir pasilikę. Dėl 
MacArthuro pasiūlymo, kad 
būtų į kovą įtrauktos Čiang- 
Kai-Šeko pajėgos štabo virši
ninkai buvę nuomonės, kad 
jos esančios mažos karinės 

valstybių nusiginklavimo, o 
Vakarai reikalauja, kad būtų 
aptarta viso pasaulio nusigink
lavimas. Su Sovietų pasiūlymu 
Vakarai nesutinka todėl, kad 
tuomet Sovietai turėtų laisvas 
rankas didinti savo karo pajė
gas, ginkluodami savo sateli
tus, o Vakarai pagal sutartį tu
rėtų nusiginkluoti.

52 posėdis truko vos porą 
minučių, nes pasirodė, jog da
lyviai neturi nieko naujo dis
kutuojamais klausimais pasa
kyti. Tad posėdis atidėtas ki
tai dienai. 

SlClU5T0S Zl\IOS
• Valst. Departamento sekr. Achesonas pareiškė, jog jis ne- 

sirenkia pasitraukti iš pareigų, kol jį prezidentas tose pareigose

vertės. Kalbėdamas apie Kini
jos blokadą, Bradley pasisa
kė pritariąs ūkinei jos bloka
dai, o jūrinei ne, kadangi tai 
jau yra karinė akcija, kuri be 
visų Jungt. Tautų narių prita
rimo negalėtų būti veiksmin
ga.

Bradley taip pat pabrėžė, 
jog užsimojimas atšaukti Mac- 
Arthurą kilo ne iš štabo vir
šininkų ir kad to atšaukimo 
priežastis buvo politinio pobū
džio. Paklaustas, ar jis laiko 
tinkamu gen. MacArthuro at
šaukimo būdą. Bradley pareiš
kė, jog būtų buvę geriau, jei 
tai būtų buvę įvykdyta kitu 
būdu ir kitu būdu buvę numa
tyta tai įvykdyti, bet vėliau 
tai buvę pakeista.

Bradley atsisakė pasakyti, 
kas buvo Baltuosiuose Rūmuo
se kalbėta, kai balandžio 6 d. 
prez. Trumanas su savo pata
rėjais pirmą kartą svarstė 
MacArthuro atšaukimą. Jis 
pareiškė, jog be prezidento su
tikimo negalįs tų dalykų pasa
koti. Komisijos pirm, senat. 
Russell pripažino, kad genero
las turi pagrindo tų dalykų ne
pasakoti, bet pažymėjo, jog ko
misijos nariai gali šį klausimą 
ir kitaip išspręsti. Šiuo atveju 
galėtų būti pradėtas tyrimas, 
ar generolas turi teisę atsisa
kyti senato komisijai tuos da
lykus papasakoti.

MIN. J. SAVICKIS IŠV YKO 
Į OSLO

VLIKo įgaliotinis min. J. Sa
vickis, atlikęs savo misiją 
Stockholme, išvyko į Oslo, kur 
darys žygių įvairiais mūsų 
krašto ir jo laisvinimo reika
lais.
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Dr. Kazys Sruoga-Vertikas

KAM TARNAUJA LIETUVOS 
PARTIZANAI

• “Fašistai ir banditai”
• Dabar parupo vakarams
• Bijo sovietu, bijo ir caro šešėlio
• Pastumdėlės ar tautos herojus

Cicero, Illinois. — Kiekvienam tikram lietuviui klausimas 
aiškus. Lietuvos partizanas aukoja savo gyvybę už Lietuvos lais
vę nelygioje kovoje. Jis tatai daro jau septintus metus. Kiekvie
nas supranta, ką tatai reiškia Sovietų okupacijos sąlygose. Bet 
tai toli gražu ne viskas. Lietuvos partizanas bus pirmose pozici
jose ir vadovaus, kai ateis lemiamas ginkluotas susirėmimas dėl 
nepriklausomos Lietuvos.

Bet gi Lietuvos partizanas, kaip ir kitų Sovietų okupuotų 
tautų partizanai, buvo labai neteisingai vertinami daugelio va
karietiškų tautų ir jų politikų. Tuojau po karo visi, kas mėgino 
priešintis Sovietų jungui, buvo apšaukti fašistais ar tiesiai — 
banditais. Mat, jie kovojo ir nepripažino Jaltos ir Potsdamo 
susitarimų ir tuo būdu gadino nugalėtojų — Sovietų ir kitų 
nuotaikas, šimtai ir tūkstančiai buvusių partizanų ar jų pasekėjų 
skaudžiai dėl to nukentėjo ne kur kitur, bet laisvuose demokra
tiškuose Europos kraštuose. Mat, tikėtasi, kad Sovietai greit su- 
maLs partizanus ir tada ne tik Sovietams, bet ir jų sąjunginin
kams bus ramu. Bet išėjo kitaip...

Kokie Sovietų santykiai su Vakarais, dabar yra visiems aiš
ku. Kokiems įvykiams dabar ruošiasi abi pusės, taip pat niekam 
nebėra daug abejonių. Paminėsiu tik tai, kas viešai iš spaudos 
žinoma. Pabaltijo kraštuose, ypač arti jūros, Sovietai galvatrūk
čiais ruošia povandeninių laivų bazes, radaro stotis, kariškus 
aerodromus, slaptųjų ginklų įrengimus ir daug kitų dalykų. 
Prieš ką tai nukreipta? Tai jau tikrai ne prieš Sovietų okupuo
tas tautas...

Kiekvienas, kas ruošiasi kariauti, žinoma, yra nepaprastai 
suinteresuotas turėti penktąją koloną priešo užpakalyje. Ir štai 
jau demokratinių kraštų spauda praneša, kad vien Pabaltyje yra 
apie 7000 partizanų. Ukrainos partizanai turi daugelį divizijų, 
turi net savo pinigus. Net yra išleidę savo paskolos lakštus, ku
rie bus apmokėti sukūrus, atkariavus nepriklausomą Ukrainą. 
Vokiečių pogrindis Sovietų okupuotose žemėse taip pat kariškai 
organizuotas ir paruoštas. Yra dar ir daugiau dalykų, kurie nėra 
viešai skelbiami.

0 vis dėlto ir dar šiandien retai kuris iš Vakarų demokrati
nių valstybių vadovų aiškiai pasako, kad jeigu bus karas prieš 
Sovietus, tai bus kariaujama už visų bolševikų pavergtų tautų 
išlaisvinimą ir kad todėl partizanai turėtų būti pirmieji talki
ninkai tokiame kare. Ne. Kalbama apie tai, kad Sovietai turėtų 
laikytis dabartinių su jais sudarytų sutarčių (Jaltos ir kt.). 
Kalbama, kad jei Sovietai pultų kitas tautas, tai būtų karas, ir 
partizanai būtų tokiame kare penktoji kolona.

Kodėl taip kalbama? Bijoma supykinti bolševikus. Dar 
daugiau. Bijoma supykinti ir tuos “baltuosius” caro dvasios ru
sus, kurie svajoja apie bolševikų galą ir, visvien, pavergtųjų tau
tų okupaciją. Tokių ir šiais laikais, pasirodo, dar nemažai esa
ma. Tokiems tikslams, suprantama, nei vienos Sovietų paverg
tos tautos partizanas netarnaus. Partizanas nėra penktosios ko
lonos pastumdėlis. Jis tautos herojus. Jis nepalūžo prieš žiau
riausius okupantus. Jis nesilenks ir prieš klastingus kitokius 
planus. Tie laikai jau praėjo.

Amerika vė! gi sudaro išmintingą ir garbingą išimtį. Visų 
pirma Amerika niekada nepripažino ir nepripažįsta Sovietų 
okupacijos. Toliau, Amerika nebebijo supykinti bolševikus. Duo
da savo balsą pavergtiems lietuviams jau ir lietuviškai. Ameri
koje jau atsiranda įtakingų politikų (Stassen ir kiti), kurie ne
svyruodami šaukia, kad jau atėjo laikas skelbti kovą už visų 
pavergtųjų tautų išvadavimą. Gal ir nebeilgai teks belaukti, ka
da ir ofiicalūs politikai aiškiau ir atviriau toms idėjoms pritars.

Lietuvos ir kitų tautų partizanai tik tokioms idėjoms tar
nauja, tik už jas guldo savo gyvybę. Tatai turime aiškiai visiems 
pasakyti.

Žiauraus karo kankinamos Korėjos vaikai susidomėję 
žiūri, kaip JAV7 kariai ruošiasi pradėti šaudymą iš 15.5 
mm. “Long Toms”.

Now-a million people own the 
Bell Telephone Business

Alore than the combined 
populations of the capitals of

Maine, New Hampshire, 
Massachusetts and Vermont

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ALTo VYKDOMASIS KOMI

TETAS VVASHINGTONE

ALTo Vykd. Komitetas lan
kėsi Washingtone Valstybės 
departamente ir per jį padėko
jo JAV vyriausybei už lietuviš
kas transliacijas per “Voice of 
America” į Lietuvą, už Pabal- 
tijos tautų priėmimą į Natio- 
nal Committee for Free Eu- 
rope ir už įkurdinimą šiame 
krašte apie 25,000 lietuvių 
tremtinių.

Pažymima, kad JA Valsty
bių valdžios sferose šiandien 
Lietuvai rodoma žymiai dau
giau simpatijų negu bet kada 
pirmiau

Kalbėdamas ALTo Vykd.
Komitetas su senatorium Paul 
Douglas (iš Illinois) pajudino 
Genocido konvencijos ratifika
vimo reikalą. Senatorius pa
žadėjo daryti žygių, kad Ge
nocido konvencijos ratifikavi
mas būtų paskubintas.

MOTERŲ SKUNDAS JUNG
TINĖMS TAUTOMS

BOLŠEVIKINIAI BIURO
KRATAI SIAUČIA 

“Sov. Litva” kažkoks, tur 
būt, iš Maskvos atgabentas E. 
Čeparin pasakoja apie “Glav- 
legsbit” bazės pareigūnų ‘pasi
vaikščiojimus” 15 kub. metrų 
lentų reikalu. Tiek jų “Glav- 
legsbit” buvo paskirta, bet 
gauta tik 6 kub. metrai. Li
kusiems 9 kub. metrams gauti 
reikėjo tris dienas vaikščioti, 
kad gautų iš Miško Tiekimo 
Įstaigos įsakymą, kurį reikėjo 
dar įregistruoti “Lietmedžio” 
treste. Bet šio tresto viršinin
kas Riskin už leidimo įregis
travimą pareikalavo duoti 3 
kart per 2 metus po 2 kilimus.

Tai reikšmingas faktas Amerikos 
biznyje. Skaičius žmonių, kurie naudo
jasi telefoninin patarnavimu (Bell 
System), pasiekė vieną miijoną.

To inekados anksčiau nebuvo. Pa
saulyje nėra tokios biznio įmonės, 
kuri turėtų net pusę to, ką turi Ameri
kos Telefono ir Telegrafo bendrovė.

Tie žmonės yra iš visų gyvenimo sri
čių. Jie gyvena 19,000 vietovių — mies
tuose ir kaimuose ir ūkiuose — visame 
krašte. Iš 45 šeimynų viena naudojasi 
A. T. & T.

Daug jų gyvena Naujoje Anglijoje,

yra aptarnaujami Telefono ir Telegrafo 
bendrovės, kuri priklauso Bell System.

Daugiau kaip 15.000 tarnautojų 
dirba N. Anglijos Telefono ir Telegra
fo bendrovėje.

Pusė iš jų yra moterys.
Milijonai žmonių daro santaupas, 

pirkdami įrankius, namus, elektros 
reikmenis ir k. Visa tai jiems suteikia 
greičiausia ir patikimiausa telefono 
tarnyba.

Tai labai svarbu taikos metu. Tai 
dvigubai reikšminga dabarties įtemptu 
metu.

Tkc
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Vizituoti -JAV atvyko Nor
vegijos min. pirm. Einar 
Gerhardsen su žmona.

MIRS KAN. P. DOGELIS

ELTA praneša, kad iš Lie
tuvos gautomis žiniomis, Kau
ne mirę kan. P. Dogelis ir kan. 
A. Sabaliauskas - Žalia Rūta. 
Taip pat patvirtinamos jau 
anksčiau buvusios žinios apie 
mirtį prel. Januševičiaus ir 
buvusio Vilkaviškio seminari
jos rektoriaus prel. J. Naujo
ko.
LIETUVOJ Iš 3.628 MAŽES
NIŲ KOLCHOZŲ SUKIRTA 

1.369 DIDELI

Jau ligi praėjusių metų lap
kričio pradžios 85% Lietuvos 
ūkininkų buvo suvaryti į kol
chozus. Lš komunistų partijos 
centro komit. sekr. Trofimovo 
pranešimo matyti, kad iš bu
vusių 3.628 mažesnių kolchozų 
Lietuvoje sudaryta 1.369 didie
ji. Šiuo metu vykdomas bu
vusių ūkininkų trobesių grio
vimas ir statomi kolchoziniai 
dvarai, kuriuose turės gyventi 
visi naujieji kumečiai. Ligi 
1952 m. pabaigos numatyta 
nugriauti visus buvusius Lie
tuvos kaimus ir suvaryti visus 
kolchozininkus į kumetynus.

Lake Success (NY) (LAIC) 
—Gegužės 7 d. Common Cause 
Tarptautinio Moterų Skyriaus 
delegacija atsilankė į Jungt. 
Tautų Moterų Statuso Komisi
jos posėdį ir įteikė memoran
dumą. Šį memorandumą pri- ■ 
ėmė komisijos pirmininkė Ma- 
rie Helene Lefaucheux.

Rašte, kurį pasirašė Com
mon Cause pirmininkė, Mrs. 
Natalie Wales Paine, yra nu
rodoma, kad “teroras, diskri
minacija ir persekiojimas ne
pranyko su naciškuoju režimu, 
bet tebesitęsia tokiuose kraš
tuose, kaip kad Bulgarija, Es
tija, Vengrija, Latvija, Lietu
va, Rumunija, ir kitur.”

Priverčiamųjų darbų stovyk
los, trėmimai, maisto stoka, 
šeimos gyvenimo varžymai ir 
skaldymai naikina tautas ir 
paniekina moterystę, neleidžia 
sukurti ir auginti normales 
šeimas. Tokia praktika panei
gia JT paskelbtas žmogaus 
Teises. Memorandumas išveda, 
kad komisijos darbotvarkėje 
“socialės ir ekonominės diskri
minacijos prieš moteris išven
gimas” ir keli kiti darbai lei
džia komisijai pradėti tyrinė
jimą apie būklę pavergtuose 
kraštuose. Todėl prašoma dar- 
botvarkėn įtraukti šį tyrinėji
mą, “tikslu sustabdyti tokias 
antihumanitarines ir panieki
nančias moterų būklės sąlygas 
aukščiau minėtuose kraštuo
se.”

Amerikietė lietuvaitė Mari
jona Kižytė taip pat dalyvavo 
šioje delegacijoje. Atstovės iš
tisą dieną lankė įvairių vals
tybių atstoves ir pateikė davi
nių apie būklę įvairiose Sov.

savo paskyrime
v teikia gerą V-8 jėgą

# siūlo automatinį vairą
v siūlo puikias sėdynes 5 asmeny erdvei vietai

v siūlo automatinę ekonomišką mylių matuoklę 
v turi dvigubus King-Size stabdžius

SIGNATURE
pavergtose valstybėse.
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ESU AMERIKIETIS
Kiekvienas žmogus džiaugiasi savo kraštu. Tai yra supran

tama ir taip reikia. Žmogus su žeme suauga labiau negu jis kartais 
mano. Žemė įsigeria į mūsų dvasią ir per visą gyvenimą iš savo 
glėbio nepaleidžia. Užsimiršti galima, kiton šalin pakliuvus, bet 
gimtos žemės paliktų pėdsakų iš širdies ištrinti neįmanoma. 
Pasitaiko, tiesa, kartais žmonių, kurie sakosi su jokia žeme ne
suaugę. Gerai į juos įsižiūrėję, atpažinsime pasaulio valkatas 
arba pinigo vertelgas. Jokiai visuomenei naudos jie neneša.

Visuomenė jungiasi gimtojo krašto ryšiais. Vienoda žemė 
po kojomis ir vienodas dangus iš viršaus sudaro ir vienodesnes 
nuotaikas, kurios žmones suriša. Kai jie susirenka iš visų paša
lių. susineša ir didesnius skirtumus. Aplyginti juos ir suderinti 
reikia jau gero laiko.

Amerika tą laiką yra jau laimėjusi nors masės žmonių į ją 
vis tebeplūsta. Bet ji jau turi įgijusi savo veidą ir savo praeitį. 
Daugumas yra jau suaugę su šiuo kraštu kaip su savu. Daugu
ma jau čia yra gimusių iš kartos į kartą. Tai nėra tik kraštas 
geriau užsidirbti ar aukščiau prasimušti, bet širdimi miela šalis, 
kurios pasiilgstama, kitur išvykus. Ji duoda ir savo vardą: “esu 
amerikietis.”

Tuo vardu yra vadinama ir viena diena metuose. 
Ji rodo, kad Amerika vis dar jungiasi, skiepydama meilę šiam 
kraštui ir ištikimybę demokratinei santvarkai. Demokratiją čia 
ugdė žmonės įvairių kraštų ir įvairių tautų. Jų širdys ne iš karto 
prisirišo prie šio krašto. Naujoje žemėje pradžioje juos rišo tik
tai vienas dalykas: kad jie žjpones ir noųįįų tvarkytis kąip žmo
nės. Dėlto laisvės žmogui vargu, ar kitur tiek berasi.

Bet paskiro žmogaus laisvėje visada glūdi ir kai kurie pa
vojai kraštui. Jis kartais linksta nederinti savo asmens siekimų 
su visos visuomenės rūpesčiais. Tenka jį prilaikyti ir ugdyti. Die
nos, kurios viešai pabrėžia, kad pirmiausia priklausai šiam kraš
tui, siekia sustiprinti tą taip margą Amerikos visuomenę.

Vis dėlto tai neina taip toli, kad atimtų laisvę žmogui reikš
tis tuo, ką jis savo dvasioje turi gero. Amerika tuo ir stipri, kad 
iš daugelio tautų ji paveldėjo didelius dvasios turtus su pačiais 
žmonėmis. Kas juos savo dvasioje ir toliau ugdo, atsiremdamas 
sava tauta, turi pagrindą drąsiai sakyti, kad yra geras ameri
kietis.

Rusiškosios masės 
plėtimasis

Vakarų pasaulis didžiausiu sa
vo priešu laiko komunistinę si
stemą. Jai žlugus, manoma, 
pradingtų ir tas pavojus, kuris 
dabar graso daugumai tautų. 
Tolimesnėms nuo Rusijos tau
toms, kaip Prancūzijai ir Ang
lijai, tikrai ateitų atvangos 
metas. Tuo tarpu artimesnės 
kaimyninės tautos, kurios da
bar yra rusų pavergtos, vargu 
beišsisuktų iš naujos vergijos. 
Nelaisvėje jas stengtųsi išlai
kyti imperialistiniai rusų tau
tos siekimai. Jie buvo visiems 
žinomi carų laikais, paliko ne
pakitę bolševikų politikoje, 
nieku nepasikeistų ir naujiems 
baltiesiems atėjus į valdžią. 
Demokratinė Rusija, jei tokia 
įsikurtų, siektų išlaikyti dik
tatūrinės komunistinės Rusijos 
apžiotas sienas. Tai parodo po 
pasaulį išsiblaškę rusų emig
rantai. Jie kovoja su komuniz
mu, bet kovoja ir už “nedalo
mąją Rusiją” su visu priedu— 
pavertgomis tautomis. Mat, ru
sų tauta, tariant prof. K. Pak
što žodžiais, yra visli, gaji ir 
pasinešusi užvaldyti pasaulį 
savo mongoliška kultūra. Ką 
dabar daro bolševikai arba da
rė caro žandarai, darys ir nau
jos kartos rusai. Bus ir kas 
juos paremia. Rusijos kaimy
nams tai nėra džiugus faktas.

JAV už Rusijos imperiją.

JAV šiandien yra pati demo
kratiškiausia ir galingiausia 
pasaulio valstybė. Ji visus žavi 
savo laisvėmis ir nenuilstama 
kova už tikrąją taiką. Dėl 
“šventos ramybės” bolševi
kams ji daug kur nusileido, kol 
jie užlipo ant Korėjos ir JAV 
politiką sukietino. Bet kieta ji 
pasidarė tik bolševikiniams 
Rusijos valdovams. Rusams 
demokratams ji ir toliau paliko 
minkšta, įsitikinusi, kad poka
rinė demokratinė Rusija turi 
išlikti didelė ir ūkiškai stipri 
valstybė.

Sunku šiandien dar apčiuop
ti tokio JAV nusistatymo pa
grindus: ar nulemia tiktai pra- 
matomas biznis, ar stipri rusų 
emigrantų įtaka valstybės de
partamente? Vienas šio depar
tamento politikų— Rusijos rei
kalų specialistas Kermon—ne
seniai spaudoje patvirtino, kad

Vidnrio Europos Federacija
Būvimosios Europos ateitį kuriant

JAV palaikys didelę ir stiprią 
Rusiją. Vadinasi, kam lemta 
šalia Rusijos gyventi ir vargti, 
tam nėra džiugi ši žinia.

Vokiečiu \ eržimasis nedingęs

Kas gyvena į vakarus ir į 
pietus nuo Rusijos, turi dar ir 
kitą didelį kaimyną. — Vokie
tiją. Ji po dviejų pralaimėji
mų nieko neužmiršo ir nieko 
neišmoko. Po trečiojo pasauli
nio karo, nėra abe jonės, ji vėl 
pakils didelė ir stipri su savo 
imperialistiniais siekimais, ku
rie visada linko ir links į ry
tus. Čia, kaip žinome, Vokieti
ja su Rusija tai susikerta, tai 
susitaiko — ir vis dėl įsiterpu
sių tarp jų mažųjų kaimynų. 
Tai juos puola ir grobia, tai 
dalinasi ir drasko. Gana daž
nai abiems didiesiems aštrinti 
nagus palengvina mažųjų ne
sutarimas — jų teritoriniai 
ginčai.

Ginčams painių klausimų 
netrūksta

Toje Vidurio Europoje, tarp 
Rusijos ir Vokietijos, ginčams 
objektų niekada netrūko ir 
netrūksta, štai, Vilniaus ir Klai-

PROF. K. PAKŠTAS

A. ERDVILAS

pėdos užburta problema. Gudų 
pretenzijos į Lietuvos teritori
ją. Ukrainiečių - lenkų ginčai. 
Dancigo klausimas, čekų, slo
vakų ir čekoslovakų klampy
nė. Nepriklausomos Makedoni
jos valstybės sąjūdis. Nelai
mingai sulipdytosios Jugosla
vijos neatmezgamas mazgas 
ir t.t. Sunku tikėti, jog visa 
tai bus galima išspręsti taikiu 
būdu. Anot vieno lietuvių po
litiko, “tas problemas spren
džiant bus badomasi ir durtu
vais ir... špygomis.”

Reikėtų susirūpinti jau dabar

Kad nereikėtų badytis ir di
deliems kaimynams patekti, 
Vidurio Europos mažosios tau
tos jau dabar turėtų susirū
pinti savo ateitimi. Geriausias 
kelias iš visų tų painiavų, at
rodo, būtų stipri Vidurio Euro
pos federacija. Prof. K. Pakš
tas tai idėjai propaguoti yra 
apmetęs ir smulkesnius planus. 
Apie tai jau buvo kiek lietuvių 
spaudoje užsiminta, o gyvu žo
džiu jis neseniai savo mintis 

išdėstė Vidurio Europos fede- 
ralinio klubo susirinkime Pitts- 
burge. Tas žymus mūsų geo
politikas pabrėžia: a. visoms 
dabar Rusijos pavergtoms tau
toms pilna laistė pačioms ap
sispręsti savo ateitį.

b. Pastoviai taikai ir neme
luotai laisvei užtikrinti turi su
sijungti į vieną galingą fede
raciją, kuri savo visokeriopa 
galybe įstengtų išlaikyti pu
siausvyrą taip Rusijos ir Vo
kietijos.

c. Visos problemos (ypačiai 
sienų) ir paruošiamieji Vidurio 
Europos Federacijos darbai 
turi būti atlikti, kiek galint 
pilniau, jau dabar ir čia Ame
rikoje.

Be to, prof. K. Pakštas siū
lo sudaryti tarptautinį teismą 
Vidurio Europos valstybių sie
noms ir ginčams spręsti. Au
toritetingi to teismo sprendi
mai, laikui atėjus, pasitarnau
tų taikai Vidurio Europoje iš
laikyti ir labai palengvintų pa
čiai federacijai susikurti.

Iniciatyva iš apačios

Mintis organizuoti Vidurio 
Europos federaciją buvo ir te
bėra judinama ne kurių egzi- 
linių vyriausybių, bet daugiau 
paskirų neoficialių asmenų, sa
kytume, entuziastų, “iš apa
čios.” Romoje, Londone, Pary
žiuje ir Frankfurte (Vakarų 
Vokietijoje) buvo įkurti nepri
klausomi klubai tai idėjai 
skleisti. Frankfurto klubo pir
mininku buvo V'LIKo Vykd. 
Tarybos pirm. V. Sidzikaus
kas. Veikliausias klubas buvo 
Romoje. Emigracija visus juos 
kiek apsilpnino, o kai kuriuos 
visai iškrikdė.

Prieš metus šią patrauklią 
idėją Amerikoje ėmė gyvinti 
prof. K. Pakštas, dėstąs Du- 
ųuesne universitete Pittsbur- 
ghe. Jo iniciatyva čia buvo į- 
steigtas pirmas toks klubas 
JAV. Jame dalyvauja lietu
viai, latviai, estai, vengrai, uk
rainiečiai, slovakai, slovėnai, 
lenkai ir čekai. Klubas įvai

riems klausimams apsvarstyti 
daro posėdžius kas antrą pir
madienį. Pirmininku yra prof.
K. Pakštas, sekretorius—pro 
C. Zebot (slovėnas, buvęs R 
mos klubo sekretorius), vic 
pirm. — prof. Borsody (veng
ras — buvęs diplomatas Va
šingtone), ižd. adv. Lucky (uk
rainietis). Imamasi iniciatyvos 
panašius klubus steigti kituo
se didžiuosiuose JAV ir Kana
dos miestuose. Velykų metu 
įvy kusiame JAV geografų su
važiavime Čikagoje prof. K 
Pakštas užmezgė ryšius su po
litiniais emigrantais Čikagoje 
ir Toronte, kurie pasižadėjo 
tokius klubus įsteigti savo 
miestuose.

Pastangos iš viršaus

Pittsbugho klubas jau randa 
pripažinimo netik įvairių Vidu
rio Europos tautų emigrantų 
sluoksniuose, bet taip pat Lais
vajame Europos Komitete. Ne
seniai gautame laiške pats ko
miteto pirmininkas džiaugiasi 
klubo veikla ir reiškia tvirtą 
viltį sueiti į tampresnius ry
šius.

Idėja jau pradėta skleisti ir 
platesniuose politiniuose sluok
sniuose. Fede rūtiniais pagrin
dais Amerikoje yra susikūrę 
trijų didžiųjų partijų interna
cionalai: krikščionių demok
ratų. socialistų ir liberalų. Vi
suose aktyviai dalyvauja ir 
lietuvių partijų atstovai. Šiems 
tarptautiniams partijų jungi
niams vadovauja įvairių kraš
tų politikai, kaip Mikolajczyk, 
Nagy, Varga, Dimitrov ir k. Į- 
kurtas ir visų trijų grupių vyr 
komitetas (š. m. balandžio 
mėn. 16 d. Vašingtone). Pir
mininku išrinktas buvęs Veng 
rijos premieras Ferenc Nag> 
Pabaltijo kraštus ir kri’:’ 
nių demokratų uniją ats'ov. r i
ja prof. K. Pakštas. Teisi. 
misijoje yra VLIKo atstot r s 
V. Sidzikauskas. Pirmajam 
posėdyje priimtoje rezoliur' 
jei pasisakoma už tautų ar 
sprendimo laisvę ir prirc’ .a, 
už federalinę idėją.

Lietuva ir Vidurio Europi

Lietuvių tauta yra vidi ,e 
tarp didžiųjų kaimynu Jos 
geopolitinė padėtis y"” c! >_?s-

Nukelta į 4 pusi
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Išbėgau su kastuvu į daržą. Vartau svetimą žemę. 
Ji tokia juoda, trąši, vešli, kaip sviestu patepta. Tačiau 
ne ta, ne mūsų žemė. Namuose, saulei leidžiantis, že
mės kvapo pilna visur, ir laukuose, ir soduose. Atidarai 
langą ir jauti, kaip viskas bunda, keliasi naujam žydėjk 
mui ir derliu. O čia ne taip žemė kvepia, ir gana. Staiga 
kilo vaizdai, kaip be manęs padarys darželį, kas jį išpla
nuos, išbraižys lysves?

Vakare Ivano dovanotas paveikslas švietė tom pa
čiom spalvom. Visai kaip mūsų namuose, viršum didžių
jų klevų... Atskrenda ten gandras ir snapu kalena. Kūd
roje kurkia varlės. Tada matai nuo kalnelio baltuojan
čius kelius. Jie raivosi, slepiasi už krūmokšnių ir vėl su
skubę kyla kalvų kuprom. Ir noris tada kažkur eiti, ke
liauti, kažką brangaus sutikti ar pamatyti.

Kiekvieną vakarą tėviškė budo manyje. Girdėjau 
durų girgždėjimą, tėvelio žingsnius ir tolimas dainas. 
Pasidarė ilgu ir slopu šitam name. Nebebuvo vakaro 
draugijų. Ilga diena visus nubaidė nuo kortų ir linksmų 
pokalbių. Reikėjo eiti į lauką ir ten pradėti gyventi die
ną. Bet kaip? To aš nemokėjau. Miesto gyvenimą vaiz
davausi tik kambaryje, bet dabar kambarys pasiliko tik 
nakties buveinė.

Laukiau Zigmanto. (Jis turėjo tuo metu parvažiuo
ti). Maniau, gal jis įves į naujo gyvenimo ritmą. Bet jis 
atsiuntė telegramą: negalįs, prasidėję egzaminai. Paste
bėjau, dėdė, trupučiuką nervinosi.

Buvo slopu ir sunku. Išėjau laukan, išsiveržiau pro 
mažas gatveles už miesto. Norėjau pamatyti pavasarė

jančius dirvonus. Ne tie laukai, ne tie languoti laukai 
su savo kalneliais, upeliukais ir krūmokšniais.

Pakelyje sukukavo gegutė. Tai tau! Gegutė kukuo
ja! Visai kaip namuose. Bet jos balsas atrodė toks skur
dus. Nėra jai čia beržynų, kur kvepia jaunos šakelės, 
kur murma šaltinėliai. Namuose atidarydavau langus 
ir jausdavau, kad akmenėlis, ir tas. girdi gegutės šauks
mą. o čia — tokie pilki nebylūs laukai.

£EGUŽES gale buvo didžioji mugė, puošniausia mies
to šventė. Dėdė nė iš šio nė iš to išvažiavo keliom 

dienom pas savo draugus. Likausi viena ir pradžiugau— 
nereikės priimti svečių, su jais pilstyti arbatą, galėsiu 
paklajoti mieste ir išsiblaškyti.

Vidurdienį, kai visas miestas jau virė kaip katilas, 
išėjau į mirguliuojančias ir skubančias gatves. Išpuoš
tose, vainikuotose krautuvėse plaukė žmonės, išsineš
dami glėbius pirkinių. I jų vietą plūdo kiti, tokie nerū
pestingi ir linksmi, smuklėse ir svetainėse grūdosi už 
stalų, gėrė arbatą ir triukšmingai šnekėjosi.

Stabtelėjau prie Ivano krautuvės, kurios languose 
griūte griuvo visokios prekės, o viduje žmonės ūžė lyg 
bitės avilyje. Sumaniau užeiti ir ką nors nupirkti .savo 
namiškiams.

Spūstyje Ivanas greit pastebėjo ir prisivedė mane 
prie bufeto. Jis tuoj atspėjo mano kėslus ir pasiūlė gra
žią vyno bonką, kuri vaizdavo plunksnuotą indėną. Iva
nas buvo linksmas ir pasiūlė aplankyti kitus mugės pa
viljonus. Skubiai sutvarkęs visus reikalus ir palikęs 
tarnautojus vienus, jis mane palydėjo į prekyvietę.

Pro dideles verteivų eiles, jų palapines grūdosi 
žmonės, keldami dulkes ir triukšmą. Vidury aikštės 
— cirkas. Jo prieangyje, ant aukštumėlės, grojo dūdos, 
vartėsi juokdariai, tvirtuoliai vyrai kilnojo akmenis, ri
jo kalavijus ir kvietė visus užeiti pas juos. Plaukėm pro 
tuos dūdorius ir Išsitepusius juokdarius, kol atsidūrėm 
parko paviljonuose. įvairiausios prekės griūte griuvo 
ant stalų, o bebrų, lapių kailiais galėjai, rodos, visą 

miestą iškloti — tiek daug jų buvo. Nupirkau motinai 
pirštines, o tėveliui papirosinę.

Plaukėm tolyn pro šaulius, kurie šaudė į pasiro
dančius taikinius, gauruotas meškas, vyno butelius ir 
dideles pagražintas širdis. Parko aikštėje sukosi karo- 
sėlė — rusiškas malūnas. Dideli ratai kilo lig medžių 
viršūnių ir plėvesavo nuo įvairiaspalvių drabužių.

— Pasisukim, Anna Leonovna, — pasiūlė jis. — 
Būsi buvus pas mus ir nemačius visų linksmybių...

Nejaugi jis nieko nežino, pagalvojau, sėsdamosi ša
lia.

Riestaūsis vyras, apsivilkęs aksominiu išsiuvinėtu 
švariai, suskambino ir šūktelėjo mum, akim mirksėda
mas ir juokdamasis. Ratas pradėjo suktis. Kilom aukš
tyn ir staiga pasileidome žemyn.. Kaskartą greičiau ir 
greičiau sukosi ratas, o su juo*: visas parkas ir visa mi
nia, sutvinusi į aikštes ir gatves. Riestaūsis vyras mo
jo mums raudona skarele ir juokėsi, kai aš pradėjau 
drebėti. Staiga pajutau — stiprios rankos mane apka
bino.

— Anuška, Anuška! — kuždėjo Ivanas prie manęs 
pasilenkęs, — aš išmesiu tave! A, ne! Anuška, man vis
kas sukasi... Išvažiuok iš čia greičiau ir nekankink ma
nęs!

— Ivanai Aleksandravičiau, kas jum! — išsigandus 
kalbėjau ir norėjau išsivaduoti iš jo stiprių rankų.

— Jūs ištekate! Aš viską žinau, bet paklausykite 
manęs — jum tik gero noriu, — nežudykite savęs. Jūs 
einate į mirtį.

— Palikite mane ir išleiskite!
Ratas sukasi, skambalai trenkia ir žmonės šaukia. 

Pagaliau sustojom. Man sukosi galva. Paprašiau Švęs
ti.

Prasiskverbėm pro žmones ir patekome į upės pa
krantę.

— Kodėl jūs manote, kad einu į pražūtį? — pa
klausiau.

— Kodėl? Ir jūs nesuprantate?
— Ne! Priešingai: vaizduojuos savo ateitį šviesią.
— Nepyk, Anuška, kad aš toks. Aš —rusas. O jis 

dažnai nežino, ką daro. Jis tuoj gali paleisti tau k .ką 
dėl to verkti ir pats nusižudyti. Nepyk, jau tokie : o. 
tokia mūsų motina Rusija... Jūs esate svetiniu ’ u r. 
yra. Štai, dėl ko negali čia likti!

— Dabar tokie laikai, žmonės keičiasi, m.. š
— O tai negerai, kiekvienas augalas turi sa. ž •- 

mę, kiekvienas žmogus savo kraštą. Ir kodėl ji 
darote?

— Nieko čia nepaprasto.
— Išsižadėti namų, gimtos kalbos—jum nepapra. 

ta! Anna Leonovna, tai baisu! Nežinai, kas yra kalbėt’ 
savo tėvų kalba, nežinai. Aš buvau svetur ir žinau. Ro
dos, po rublį sumokėtum už kiekvieną žodį, jei kas pa
sakytų rusiškai, nors zdrastvuite. Žinau, kad jūs n 
muose kalbate kita kalba.

— Taip, taip, bet reikia rinktis, kur geriau. Čia 
mažiau vargsiu ir daugiau turėsiu. O ten — nežinau. 
Brolis sako, kad galėčiau būti mokytoja.

— Pamatysit, kiek brangiai kainuos tas turtas. P. 
matysit! Jis bus jūsų nelaimė! Vieną kartą atiduosite 
visus laukus, malūnus, pastatus už vieną dūmų kvapelį, 
kurs bus atneštas iš jūsų tėvynės.

— Man dėdė kalbėjo, kad reikia žmogui peraug. 
visą tautiškumą.

Priėję parko suolelį, susėdom. Ivanas kalbėjo įsi 
karščiavęs.

— Gal būt, bet tai ateities dalykas: tai didelių 
žmonių darbas, o mes esame per daug įsikibę į žemę, . 
kalbą. Anuška, čia reikia stiprių pečių, o kas jų neturi, 
tas pražūva. Paklausykite manęs, Anuška, paklausyki
te. Didelė mūsų Rusija, suskurdusi ir auksu pasipuošu
si, kraujuota ir žydinti. Aš kalbu štai dėl ko, nes žinau, 
kokias skriaudas ten daro mano tautiečiai jūsų tauta' 
Ot kas yra! Jie jums neleido skaityti iš savo knygų, 
jūs skaitėte ir gerai darėte. Jūs kovojote ir laimėjote. < 
kas yra, panele Anna. Ir jūs nenorite matyti, kur ei' 
sų žmonės, ką jie darys.

— O kur jie gali nueiti?
— Toli. toli... Ateina kitas gyvenimas. A • ■ ai 

na! Mes dar savo akimis matysime. Nebus • . r ą 
buvo, nebus! Juk taip tvanku šiame pasaulyje

< f
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LIETUVOS LENKUOS SANTYKIAI AMŽIŲ BĖGYJE BAŽNYČIA IR PASAULIS

Pabaiga
Iš viso nusistatė vokiečių 

šioks toks modus vivendi su 
lenkų visuomene ir net slapto
mis jųjų organizacijomis bei 
karinėmis pajėgomis. Prasmu
kusi nuo pietų į Vilniaus kraš
tą ir suslėpusi giriose lenkų 
Armia Krajovva, kiek papildo
ma ir remiama vietos lenkų 
jaunimo, vengianti atviro su
sirėmimo su vokiečiais, papra
stai tenkinosi lietuvių polici
ninkų, miškininkų ir kitų pa
reigūnų žudymu, taip iš pasalų 
puldama pavienius, kurį pa
gavusį išvilkdama iš rūbų pa
žeminimu arba sušaudydama, 
taip (1944 m.) apšaudydama 
miestelių (Šumsko, Mickūnų, 
Trakų) policiją, pagrasydama 
kitiems lietuviams. Daugelis 
Vilniaus lietuvių administraci
jos tarnautojų, veikėjų ir kul
tūros darbuotojų gavo grasy
mus su jais “atsiskaityti”, da
romus lenkiškųjų ginkluotų 
pajėgų kažkokio vado “Wilk” 
vardu. Jei šitokiuose lenkų žy
giuose nukentėdavo tik lietu
viai, vokiečiai paprastai nuleis
davo tai niekais. Kartą (1944 
m. gegužės mėn.) lenkų būriui 
apšaudžius vokiečių dalinį, už 
šio neįspėjimą vokiečiai (SS 
gen. Hinz) sudegino lietuviš
kąjį Pirčiupiu kaimą (Valki
ninkų valsčiuje) ir jo 200 gy
ventojų tikriau 197), prade
dant vienos valandos kūdikiu 
ir baigiant 90 metų seniu. Į- 
vykstant kai kada lenkų A. K. 
partizanų susišaudymams su 
bolševikų atsiųstais daliniais, 
lenkų partizanai vokiečių buvo 
laikomi kaip ir talkininkais 
prieš bolševikus, tad Wehr- 
machto, Gestapo ir adminis
tracijos toleruojami, kartais 
net palaikomi. Kai (1944 m.) 
lietuvių visuomenė savo parei
gūnams apdrausti nuo išžudy
mo ir krašto tvarkai išlaikyti 
dideliu entuuziazmu suorgani
zavo gen. Plechavičiaus Rink
tinę, leidę ją vokiečiai vengė 
ją pilnai apginkluoti dėl jos, 
kaip ir visos lietuvių tautos 
priešvokiško nusistatymo ir 
kliudė jai įsigalėti. Kai įvesda- 
ma Vilniaus krašto tvarką, 
Rinktinė stojo visų pirma prieš 
persekiojančias lietuvius lenkų 
gaujas, vokiečių ryšio karinin
kai įspėdavo lenkus apie 
Rinktinės rengiamus žygius, 
kurie iš anksto pasitraukdavo 
arba įtraukdavo lietuvius į 
spąstus. Dėl savo patriotizmo 
ir savarankiškumo Rinktinė 
vokiečių buvo likviduota, su-

i I X X
Kongregacijos Geradariu Pavasario 
Šventė ir Rėmėjų Seimas

įvyks š. m. gegužės 27 dieną Nekalto Prasidėjimo vienuoly
ne Putnam, Conn. Seimas žada būti įdomus ir turiningas. 
Seime bus paminėtas pirmasis Lietuvos krikštas. Taip pat 
bus aptarta mūsų uždaviniai ir pareigos to krikšto jubilė- 
jaus akvvaizdoje.
Seimo tvarka bus ši:

11:00 vai. Šv. Mišios, kurias laikys Prel. P. Juras,
Pamokslas — Kun. Prof. St. Yla,

12:30 vai. Seimo dalyvių ir svečių pietūs, 
2:00 vai. Seimo posėdis, paskaita — Dr. A. Kučas, 
4:30 vai. Meninė dalis, kurią atliks pensijonato mer- 

mergaitės. Jos įscenizuos — O LllTUVA, MOTI
NĖLĖ, ir šoks naujai sukomponuotus plastinius 
šokius.

5:15 vai. Fatimos Marijos šventovės atlankymas ir 
laiminimas Švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame seime visus Kongre
gacijos rėmėjus, Gildos narius. Garbės ir Amžinuosius na
rius. Taip pat visus, kurie norėtų paremti seserų dirbamus 
darbus ir jų įstaigas, o ypač jų laikomą lietuviškąją mer
gaičių stovyklą bei naujosios koplyčios statybą.

Putnam. o ypač seselių vienuolyno apylinkė vis pavasa
riškai gražėja. Todėl tikimasi, kad atvykimas į Seimą. į se
selių motiniškojo namo jaukią aplinką bus Kongregacijos 
rėmėjams ir maloni atsigaivinimo bei poilsio proga. Seselės 
visų laukia ir rengiasi svečius gražiai priimti.

Iki malonaus pasimatymo Seimo,
NAUJ. ANGLIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 

SESERŲ GILDOS CENTRO VALDYBA

M. BIRŽIŠKA

ėmus jos štabą, o kareivius, 
nuginklavus ir išvežus prie ka
rinių darbų Vokietijon ir ki
tur. Tai įvyko gegužės mėn. 
Keli mėnesiai prieš tai, Rinkti
nei dar nesusiorganizavus, Vil
niaus krašto vokiškoji adminis
tracija buvo jau besitarianti 
su lenkais perleisti jiems Vil
niaus miesto ir apygardos ad
ministravimą, atėmus jį iš lie
tuvių, tikėdamasi tuo lenkus 
neutralizuoti ir jųjų pagalba 
lietuvius prilaikyti. Tam net 
buvo iš Lenkijos iššauktas ži
nomas germanofilas prof. Wla- 
dyslaw Studnicki. Nei vienai 
nei kitai pusei pasitarimuose 
nesant nuoširdžiai, šie nedavė 
teigiamų rezultatų, tik kliudė 
lietuviams Vilniaus krašte su
siprasti su lenkais.

Vis dėlto, nuosaikieji Vil
niaus krašto lenkai nuo 1939 
m. vis labiau įsitraukdavo į 
bendrą gyvenimą su lietuviais, 
kurie juos gynė prieš vokie
čius, užtarė, ne vieną ištraukė 
iš Gestapo nagų ir, kiek nesu- 
kliudydavo vokiečiai, visu kuo 
su jais dalijosi. Tad 1944 m. 
liepos mėn. Raudonajai Armi

GYNYBOS PRODUKCIJOS 
UŽSAKYMAI

JAV Darbo Departamento 
pranešimu gynybos užsakymai 
Naujajai Anglijai už pirmuo
sius tris mėn. 1951 m. siekė 
$227,084,670.

Iš šešių Naujosios Anglijos 
valstybių didžiausi užsakymai 
teko Massachusetts valstybei 
už 5104,965,672. Antroje vie
toje buvo Connecticut valstybė 
su $86,355,986. Toliau Rhode 
Island su $21,987,622, New 
Hampshire — $7,487,603, Mai
ne — 4,214,505 ir Vermont— 
$2,073,282.

Didžiausi užsakymai buvo 
palikti audimo pramonei $59,- 
938,946 sumai, iš kurios teko: 
Massachusetts valstybei $33,- 
285,574, Rhode Island — $16,- 
124,655, Connecticut — $7,- 
634,114, New Hampshire — 
$2,006,844 ir Vermont —$887,- 
759.

Massachusetts bendrovės 
gamina už $26,396,683 elektros 
ir kitokių aparatų, Connecti
cut — už $10,559,276, Rhode 
Island — $1,653,006, Vermont 
— už $100,000 ir New Hamp
shire — 73,990.
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jai dar kartą užėmus 
Rytų Lietuvą, tad visų pirma 
Vilniaus kraštą, ir Armijai 
Krajovvai iš ten pasitraukus, 
lietuvių-lenkų santykiai šiame 
krašte ne kuo tesiskyrė nuo li
kusios Lietuvos. Vilniaus kraš
tas jau gyveno penktuosius 
bendrojo su Lietuva gyvenimo 
metus. Su tuo skaitėsi ir nau
josios Lenkijos vyriausybė, 
1945 m. pirmoji iš ligšiolinių 
Varšuvos vyriausybių, kuri 
pripažino Lietuvai Vilniaus 
kraštą. Ateičiai priklauso Lie
tuvos sienų nustatymas su 
Lenkija ir Gudija taip, kad 
1920 m. liepos 12 d. Maskvos 
sutartimi Lietuvai pripažintoji 
teritorija visa įeitų į jos sie
nas, o taip pat, kad šiaurinės 
Rytprūsių srities (su Kara
liaučiumi, Tilže, Gumbine, Įs- 
rutimi ir kt.), kai ji bus pri
jungta Lietuvai, sienos su tąja 
pat Lenkija taip būtų išlygin
tos, kad šiuo metu dar neįėję 
į jas kai kurie seni etnografi
niai Prūsų lietuvių plotai būtų 
į jas įvesti Tuomet niekas ne
galėtų kliudyti ne tik geriems, 
bet ir nuoširdiems tarpusa- 
viems dviejų tautų santykiams 
— demokratinės Lietuvos su 
demokratine Lenkija.

Connecticut valstybei pa
tiekta didžiausi gumos gaminių 
užsakymai, $8,313,308 sumai. 
Mass. valstybei — $4,270,553, 
ir Rhode Islande — $684,648. 
Odos, jos gaminių ir kailių 
Mass. valstybes užsakymai sie
kia $7,273,290, New Hamp
shire — $4,269.712, Maine — 
$1,001,547, Rhode Island — 
66,648 ir Conn. — $32,750.

Užsakymai transporto prie
monių Conn. valstybei buvo 
patiekti $14,351,679, * Mass. 
valst. — $6,877,149, Maine 
valst. — $2,640,000, Rhode Is
lande — $179,482 ir New 
Hampshire — $14,816. Ginklų, 
amunicijos ir pyrotechniškų 
dalykų Conn. valst. priėmė 
užsakymus $15.498,949 sumai, 
Mass. valst. — $8,215,020 ir 
Rhode Island — $131,792.

Popierio, jo gaminių ir spau
dos darbų Mass. valst. priėmė 
už 1,651,037, Rhode Islande— 
$226,497, Vermont— $504,168, 
Maine— $150,003, Conn. valst. 
$103,339 ir New Hampshire— 
$25,234. Chemijos ir vaistų 
Mass. valst. patiekti užsakymai 
siekė $2,040,292, Rhode Island 
valstybei $166,164 ir Conn. 
valst. — $86,795.

Įvairūs kiti smulkesni Mass. 
valstybei užsakymai siekė per 
3,000,000. Kitoms Naujosios 
Anglijos valstybėms atiteko 
mažesnė. Apskritai, kone visų 
užsakymų atžvilgiu Massachu
setts valstybė pirmauja. Pa
tiekti stambūs Naujai Anglijai 
užsakymai nemaža pareikalavo 
naujos darbo jėgos ir padidino 
darbo galimybes.

BENT KARTĄ TIESĄ
PARAŠE

“Vilnis” gegužės 12 d. pa
stabose nurodo:

“Po Europą vaikščioja ko
munizmo šmėkla...” taip sakė
K. Marksas virš šimtas metų 
prieš tai... Bandymas pašalin
ti tą “šmėklą” nepavyko. Iš
žudyta daug žmonių, bet idėja 
pasiliko, apėmė visą pasaulį.”

Tikrai, šmėkliška komuniz
mo idėja švaisčiojasi su kūju 
ir plaktuku po visą pasaulį. Ji 
milijonus žmonių išžudė, nu
kankino ir pavergė. Bet vi
soms šmėkloms vieną dieną at
eina galas

PRIE BALTIJOS MARIŲ

BALTIMORES ŽINIOS

Motinos diena ,
Sekmadienį, gegužės 13 d., 

buvo iškilmingai švenčiama 
Motinos Diena. Ta proga šv. 
Alfonso bažnyčioje 8 vai. 30 
min.-buvo iškilmingos pamal
dos, kuriose dalyvavo bemaž 
visa vietos lietuviškoji visuo
menė. Parapijiečiai bažnyčioje 
sėdėjo šeimomis. Labai gražų 
pamokslą pasakė kleb. kun. dr. 
Mendelis, iškeldamas lietuvės 
motinos vargus ir nuopelnus 
savo šeimai ir tautai. Be
maž visa bažnyčia 
priėmė šv. komuniją, prieinant 
prie Dievo stalo šeimomis. Tai
gi, Motinos Diena buvo lyg šei
mų šventė.

Tą pačią dieną lietuviškasis 
radio pusvalandis davė pritai
kintą programą motinai pa
gerbti. A. Juškevičius apibū
dino dienos reikšmę ir padek
lamavo eilėraščių, o vietos 
tunto skautės padainavo “Mo-

Vidurio Europos 
Federacija 

Atkelta iš 3 pust 

nė negu kitų gretimų valsty
bių, tai ir pavojai jai dides
ni. Didelis pavojus yra, kad 
nelengva bus nusikrayti rusų 
vergijos, ir komunizmui žlu
gus. Vokiečių pretenzijos taip 
pat mums nebus švelnios. Len
kai neužmirš savo “istorinių 
teisių”. Visa tai gali mums 
naudingiau išsispręsti, jei susi
darytų stipri Vidurio Europos 
federacija. Anot prof. K. Pakš
to, lietuviai turi būti šaukliai 
—pirmieji šios idėjos skleidė

ja i ir pirmieji Vidurio Europos 
federacijos kūrėjai.

Jau dabar, Amerikoje, reikia 
tam darbui atsidėti. Siūloma 
imtis iniciatyvos ir Pittsbur- 
gho pavyzdžiu kurti klubus di
desniuose miestuose, kviečiant 
prisidėti kitas tautas. Didesnė
se lietuvių kolonijose galėtų 
susiorganizuoti grynai lietu
viški sambūriai federaliniai i- 
dėjai paremti. Mes turėtume 
būti uoliausi jos skleidėjai, nes 
mes iuk nieko daugiau netrok
štame, kaip laisvės ir taikos 
savajai ir kitoms tautoms. 

tūle širdele”, “Vai kad aš ė- 
jau”, “Lėk, sakalėli”, ir “O 
atsimenu namelį”. Be to, mo
tinoms buvo daug sveikinimų.

4 vai. po pietų buvo iškil
mingai pagerbta Dievo Moti
na Marija. Ta proga buvo vie
ša procesija, kurioje dalyvavo 
visi parapijos kunigai, bažny
tinės organizacijos, mokyklos, 
vaikų darželio mokiniai ir daug 
visuomenės. Procesija ėjo W. 
Saratoga - Liberty - Mulbery- 
Park Avė. gatvėmis. Buvo ne
šama rožėmis papuošta Dievo 
Motinos statula. Kadangi diena 
buvo labai graži, tai procesija 
buvo įspūdinga, ypač kad buvo 
pavyzdinga tvarka, kurią pa
laikė šv. Vardo d-jos vyrai. Po 
procesijos dar buvo bažnyčioje 
pamaldos. Klebonas pareiškė 
nuoširdžią padėką parapijie
čiams už jam teikiamą visoke
riopą paramą bendrai ir už 
gausų dalyvavimą visoje Moti
nos Dienos programoje.

Įdomios “Lietimą Dienos”

Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos lietuviškas žurnalas, vadi
namas “LIETUVIŲ DIENOS”. 
Jis baltimoriečiams yra įdomus 
tuo, kad turi įsidėjęs daug gra
žių nuotraukų iš Lietuvos 
krikšto buvusio minėjimo ir 
DP padėkos dienos, surengtos 
kovo 4 d. Gražūs nuotraukų 
montažai labai artimi kiekvie
nam baltimoriečiui. Taigi, žur
nalas tinka atminimui. Be to, 
jis parašytas lietuvių ir anglų 
kalbomis, tai 
mažiau mokantiems lietuviš
kai. Kaina tik 30 c. Kol kas 
žurnalą dar galima gauti nusi
pirkti ir visiems patariama 
šios progos nepraleisti.

Negi pritrūkom kantrybės...

šeštadienio lietuviškoji mo
kykla, kuri sėkmingai veikia 
antrus metus, vis daugiau ima 
pasigesti dalies mokinių, kurie 
kaž kodėl darosi reti mokyklos 
svečiai. Reikalą patyrinėjus, 
gauta įspūdžio, kad priežastys 
yra nepateisinamos: stoka 
kantrybės ir maža atsakomy
bės jausmo toms vertybėms, 
kurių reikalingumo neginčija
me. Paaiškėja, kad kai kurie

naudingas

• Izraelio valstybės vyriau
sybė uždraudė arabų tautybės 
krikščionims pereiti karo pa
liaubų sieną ir dalyvauti orto
doksų Velykų šventėse Jorda
no kontroliuojamame senajam 
mieste. Tuo tarpu europie
čiams tokį leidimą davė.

Popiežius Pijus XII specia
lioje audiencijoje priėmė Ita
lijos katalikų akcijos vadus ir 
savo kalboje pareiškė, kad ka
talikų akcijos organizacija yra 
grynai katalikiška ir negali 
būti jungiama į politinį dar
bą.

• Tėvo Pro, S. J. kanoniza
cijos byla. 1927 metais Meksi- 
sikoje komunistai sušaudė jė
zuitą tėvą Pro. Prie jo kapo y- 
ra įvykę keletas stebuklų. Ti
kintieji labai gausiai lanko 
kankinio kapą. Šiomis dieno
mis Romoje, Šv. Apeigų kon
gregacija svarsto tėvo Pro ka
nonizacijos bylą.

• Tyliai išsiskirstė tikintie
ji iš Prahos šv. Ignaco kated
ros, kai sakykloje pasirodė 
sveikatos ministeris, ekskomu
nikuotas kunigas Plohar.

• Korėjos Katalikų Bažny
čia, komunistams valdant, ne
teko 5 vyskupų ir 75 kunigų. 
“Associated Press” praneša, 
kad Vidurinėje Korėjoje viena
me griovyje atrasta daug ka
talikų kunigų lavonų.

• Motinos Dienos programa 
per Vatikano radiją buvo duo
dama gegužės 5 ir 6 d.

• Kun. Klemensas
J. E arkiv. J. Skvirecko asme
ninis sekretorius, Šv. Tėvo Pi
jaus XII pakeltas monsigno- 
ru.

• E raudonosios Kinijos pa
šalintas Shansi Apaštališkasis 
Prefektas Mnsgr. Dillon apie 
Kat. Bažnyčią Kinijoje pareiš
kė: Katalikų Bažnyčia Kinijoj 
šiandien daugeliu atvejų pana
ši į pirmųjų amžių Bažnyčią 
Romoje. Nors ir persekiojama, 
bet tikinčiųjų uolumas nuolat 
auga. Tai ypatingai pastebima 
sekmadieniais šv. mišiose.

• Kan. A. Steponaitis, lig- 
šiol gyvenęs Westville, UI., Pe- 
orijos vyskupo paskirtas pava
duoti vieną kunigą, kuris šiuo 
metu yra išvykęs į Europą. 
Nuo šiol jo adresas yra šis: 
Kan. A Steponaitis, 900 Hea- 
ding Avė., Peoria. HL 

tėvai vis tik silpni yra ten, kur 
reikia laisvai apsispręsti, pa
renkant vaikui malonumą ar 
pareigą.

Lietuviškoji mokykla, tuo 
nusiskųsdama, prašo gerb. tė
vus trupučiuką kantrybės ir 
nepalūžti savo pasiryžimuose. 
Vaikai yra jūsų ateitis. Visi 
laukiate iš jų gerų žmonių. 
Tam reikalinga sąlyga: be at
vangos ugdyti pareigos supra
timą ir griežtą jos vykdymą. 
Paviršutiniškumas veda į pa
laidumą. Palaidumas skaidres-

ir nių vilčių nežada.

DĖMESIO!

PITTSBURGHO VYČIŲ RADIJO

DIDYSIS PIKNIKAS
įvyks

JONINĖSE—BIRŽELIO 24 D., 1951 M. 
LIETUVIŲ ŪKIO KLUBE, MILLOCK, PA. 

PROGRAMOJE
Žaidimai, šokiai ir kt.

Visi į VyčiŲ radijo piknikę 
ieškoti paparčio žiedo!!

• Gegužės 3 d. šv. Tėvas pri
vačioj audiencijoj priėmė At
lanto valstybių ginkluotų pajė
gų vice komendantą maršalą 
Montgomery drauge su jo šta
bo viršininku.

• 750,000 asmenų, Lancas- 
ter vyskupijoje, Anglijoje, pa
sirašė pasižadėjimą per visą 
gyvenimą kalbėti rožančių šei
mose. Charakteringa, kad 
tarp pasirašiusių yra dalis ir 
nekatalikų.

• Gauta tikrų žinių, kad 
Lietuvoje, paskutinių metų bė
gyje mirė prel. Povilas Janu- 
ševičius, kan. Povilas Dogelis, 
kan. A. Sabaliauskas, prel. J. 
Naujokas.

• Rosary mieste, Argentina, 
pradėta statyti lietuviška baž
nyčia.

• Iš esančių Korėjos fronte 
43 kat. kapelionų 18 apdovanoti 
įvairiais kariškais laipsniais už 
įvairius pasižymėjimus.

• Marijos Dangun Paėmimo 
dogmos paskelbimui paminėti 
gegužės 8 d. Vatikanas išleidžia 
du pašto ženklu.

Korėjos religinė spauda apie 
gen. MacArthurą

Korėjos katalikų ir protes
tantų spauda reiškia didelį su
sirūpinimą dėl gen. MacArthu
ro pašalinimo iš vyriausio ka
rinių pajėgų vado vietos Korė
joje, baimindamasi, kad tai 
neturėtų įtakos į JAV politiką 
prieš agresiją Korėjoje arba 
net neprivestų prie didesnių 
nuolaidų ar žalingų kompromi
sų su komunistine Kinija, Ka
talikų laikraštis “Kyung Hy- 
ang” rašo, kad jokiu būdu 
Korėja neprivalėtų būti paau
kota, statant pirmon vieton 
Europą. Laikraštis mano, kad 
teikti daugiau svarbos Europos 
gynimui negu Azijos, yra tiek 
pat kvaila, kaip yra kvaila gal
voti, kad žmogus yra saugus 
savo namuose prie uždarų prie
kinių durų, kai tuo tarpu užpa
kalinės yra atdaros.

JĖZUITŲ PADĖTIS NOR
VEGIJOJE

1624 metais karalius Christi- 
jonas IV paskelbė įstatymą, pa
gal kurį mirties bausmė grėsė 
kiekvienam vienuoliui, kuris iš
drįs kelti koją į Norvegiją. Ki
tiems vienuoliams draudimas 
buvo atšauktas, bet jėzuitams 
liko iki šios dienos.

Šiuo metu Tėvas Witte, S. J., 
pasinaudodamas JT paskelbta 
religijos tolerancijos deklaraci
ja, važinėjo po Norvegiją su 
paskaitomis ir kelia religijų to
lerancijos klausimą. Liuteronų 
bažnyčios vyskupai nepriešta
rauja jėzuitų įsileidimui į Nor
vegiją, bet daugelis universite
to profesorių yra stiprioj opo
zicijoj. Užsienių reikalų minis
teris H. M. Lange pakartotinai 
kreipėsi į teisingumo ministerį 
prašydamas, kad būtų paruoš
tas įstatymo projektas panaiki
nantis aną jėzuitų įsileidimo 
draudimą į Norvegiją.

DĖMESIO!
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AMALFI ITALIJA

NAMAI KAIP RITERIŲ 
PILYS

— Kitados čia buvo erdvus 
vilų rajonas. Namai buvo sta
tomi kaip viduramžio riterių 
pilys. Pažiūrėkite į aną namą 
su žalsvu variniu bokšteliu. At
rodo kaip kokia bažnyčia. O 
anas taip pat į tvirtovę pana
šus. Bet matyti ir prasikišę 
fabrikų kaminai. Miestas su
spaudė senąją vilų rezidenciją 
ir nubėgo toliau...

Aiškino man tėvas Viktoras 
Gidžiūnas, šeimininkas naujo 
pranciškonų vienuolyno, įsi
kūrusio Bushvvick ir Myrtle a- 
lėjų sankryžoje. Amerikoje a- 
lėjomis (avenue) kartais va
dinami ir paprasti skersgatviai, 
bet Bushvvick Avė. yra ir me
džiais apaugusi, ir erdvi, ir su 
pastaba “No Commercial Tra- 
fic.” žaluma ir vilų riba pra
sideda kaip tik nuo 680 namo, 
į kurį aš buvau ką tik įėjęs.

— Girdėjau tėvas provincio- 
las jau grįžo iš Romos? Ar 
galima būtų jį bent trumpai 
pakalbinti ?—pasiteira
vau namų šeimininko.

— Grįžti tai grįžo, bet ir vėl 
išskuba. Palipėkime aukščiau 
— rasime jį daiktus bedėlio
jantį. Tik nesistebėkite, kad 
pas mus taip viskas suversta. 
Naujakuriai dar esame, — aiš
kinosi tėvas Viktoras, toks 
drovus ir santūrus, o beveik 
pusę pasaulio apkeliavęs.

PASAULIS YRA LABAI 
MAŽAS

Tėvą Justiną Vaškį, lietuvių 
pranciškonų provinciolą Ame
rikoje, radome su raudonu ry
šuliu rankose. Ryšulys nedide
lis, bet baltos raidės “TAVA” 
labai stambios. Man į jas be- 
spoksant, ir kalba užsimezgė: 

— Kai sėdi į “TWA” lėktu
vą, iš tavęs atima visus laga
minus, — paaiškino tėvas pro- 
vinciolas. — Duoda tik tą roži
nį krepšį smulkmenoms susi
dėti. Keleivio rankose jis pa
lieka kaip koks priedas prie 

» bilieto į padanges. Gali neštis 
namo.

— Ar esate, tėve, patenkin
tas, grįžę namo?

— Namo’ — nustebo-mano 
klausimu. — Kai grįšime kada 
į Lietuvą, tai ten bbs mūsų na
mai. O į tikruosius namus gali 
nukeliauti kiekvieną minutę...

— Ypač padangėmis skrai
dant, — įsiterpiau.

— Žmonės be reikalo baugi
nasi. Nuvežė ir parvežė kaip 
kokiam salone. Kelionė buvo 
labai smagi ir trumpa. Rodos, 
ir išvykęs nebuvau. Lėktuvo 
sparnams pasaulis toks ankš
tas: čia Roma, o čia ir vėl 
New Yorkas.

ANTRUKART PER VIENE
RIUS MĖTIS

— Pernai, skaičiau laikraš
čiuose, taip pat buvote Romo
je. Ar galima būtu patirti, ko
kie šiemet reikalai ten nuve
dė? — iškišau patį svarbiausi 
klausimą, dėl kurio ir buvau 
atėjęs.

• — Reikalai labai aiškūs. A-
pie tai jau buvo laikraščiuose

rašyta. Manau, būsite girdėję, 
kad Brooklyno arkivysk. Tho- 
mas Molloy leidimas lietuviams 
pranciškonams kurtis jo diece
zijoje buvo išrūpintas, talki
ninkaujant veikliems lietuvių 
kunigams — prel. J. Balkūnui, 
kun. N. Pakalniui, kun. J. 
Aleksiūnui ir k. Po to buvo nu
žiūrėti ir užpirkti namai prie 
Bushwick Avė., bet tam dar 
reikėjo Kongrecijos centro 
Romoje patvirtinimo dėl pa
skolos. Didesnėmis sumomis 
juk mes nesiverčiame. Turime 
kiek nejudomos nuosavybės 
Kennebunk Port ir Greene, 
Me., kurią užstatysime. Tam 
reikėjo susižinoti su ordino 
kurija Romoje. Tai ir nuvedė 
mane į Romą, ir skubos keliu.

— O kaip pasisekė tie rei
kalai sutvarkyti?

— Puikiausiai. Generalinė 
ordino kurija yra labai paten
kinta lietuvių pranciškonų 
veikla Amerikoje. Ypač džiau
giasi jos misijų darbu parapi
jose, kultūrine veikla ir lei
džiamais laikraščiais bei kny
gomis. Buvo gyvai susidomėta 
žinia, kad sujungti trys katali
kiški laikraščiai ir jų vietoje 
pradėtas leisti vienas, kuriam 
norima sudaryti stiprų ir gerą 
pagrindą. Kurija mielai prita
rė lietuvių pranciškonų pastan
goms įsteigti modernišką spau
stuvę ir padaryti laikraštį tik
rai populiarų ir aktualų.

— Girdėjau, kad ir popiežių 
teko aplankyti?

— Audiencijoje trumpai už
siminiau apie lietuvių katali
kų spaudos darbą. Popiežius

• Naujas tėvų pranciškonų vienuolynas

suteikė savo palaiminimą 
“Darbininko” leidėjams, re
daktoriams, bendradarbiams 
ir visiems talkininkams ir skai
tytojams.

PO ŠVENTO KAZIMIERO
PASTOGE

— Ar teko sutik i Romoje 
lietuvių, kurie domėtųsi čia 
leidžiama mūsų spauda?

— Mažai turėjau laiko, tai 
nedaug ką ir lankiau. Apskritai, 
lietuvių Romoj yra labai suma
žėję. Gyviausi židiniai yra šv. 
Kazimiero ir Tėvų Marijonų 
kolegijos. Kolegijoje buvau ir

Laukia dideli darbai
Vienas iš redakcijos narių aplanke tevę Justiną Vaškj, Lietu
vos pranciškonų viršininką Amerikoje, tik ką grįžusį iš kelio
nės į Romą. Buvo atsakyta į klausimus, surištus su laikraščių 
sujungimu bei tėvų pranciškonu įsikūrimu Brooklyne, o laii 
pat papasakoti ir įspūdžiai iš kelionės.

sustojęs. Ten radau beveik vi
sus Amerikos lietuvių leidžia
mus laikraščius. Kaikurie 
jiems atrodo labai silpni. Sa
ko, vistiek visų ilgai neišlaiky
site. Gerai padarė katalikai, 
kad laiku pradėjo savo jėgas 
koncentruoti. Nurodė pavyzdžiu 
ir šv. Kazimiero kolegiją. Kol 
jos nebuvo, lietuviai katalikai 
barstėsi po Romą. Dabar ji y- 
ra tapusi jungiančiu religiniu 
ir tautiniu židiniu. Linkėjo ir 
tėvams pranciškonams to pa
ties susilaukti Brooklyne.

— Ar jie kiek pažįsta Ame
rikos lietuvių gyvenimą?

— Iš toliau kartais matosi 
dar aiškiau, kaip orlaiviu 
skraidant. O į Romą dažnai at
skrenda ir atplaukia daug A- 
merikos lietuvių veikėjų. Pa
pasakoja. Pats kolegijos rekto
rius monsg. L. Tulaba prieš 
dvejus metus lankėsi Ameriko
je. šiomis dienomis vėl ketina 
atvykti. Jis turi dabar ir kiek 
laisvesnes rankas: vyriausiu 
kolegijos šeimininku yra vysk. 
V. Padotekis. Jie abu man bu
vo labai paslaugūs ir svetingi. 
Norėčiau čia išreikšti jiems di
delę padėką savo ir tėvų pran
ciškonų vardu.

ŽILI KAIP PAVASARIO 
OBELYS

— Jūs, tėve, užsiminėte ir 
apie lietuviškąjį marijonų ži
dinį Romoje. Teko, turbūt, ir 
jame būti?

— Taip, buvau nuvykęs. Jie 
turi savo namus — centrinę 
vienuolyno vadovybę ir prie
globstį besimokantiems kleri- 
kams. Atlieka gražų katalikiš

ką ir lietuvišką darbą. Buvau 
sutikęs namų viršininką kun. 
K. Rėklaitį, į Romą atvykusį 
iš Amerikos kun. Matulaitį, 
besirausinėjantį po archyvus, 
ir marijonų generolą vysk. P. 
Bučį.

— Sako, jis sirginėjąs?
— Man taip neišrodė. Nors 

ir žilas kaip obelis, bet judrus, 
gyvas ir nepaprastai mielas. 
Teikėsi net mane revizituoti. 
Gyvai domėjosi pranciškonų 
darbu ir, apskritai, Amerikos 
katalikų veikimu. Džiaugėsi 
naujomis pastangomis, katali
kiškąją spaudą gyvinti ir stip
rinti. Sakė, tas ir Lietuvai bus

DARBININKAS 

ateityje naudinga. O Lietuvą 
prisiminęs, ašarų sulaikyti ne
gali. Ten tiek daug ašarų ir 
kančios... Jo mintimi, tai ne
gali praeiti veltui. Reikia tik 
to siekti, dirbti ir Dievu pasi
tikėti.

— Ar neatrodo Jums, tėve, 
kad Dievas perilgai mus ban
do?

— O žmonės ar Jo kantrybės 
nebando? Gaudosi visokiausių 

T. Justiną Vaškį, grįžtantį iš Romos, sutinka 
brolis Jurgis

priemonių ir teorijų, o Jo įspė
jimus, šv. Rašte išreikštus, 
primiršta. Beje, teko kaip tik 
sutikti Romon atvykusį iš 
Ausrijos arkiv. J. Skvirecką. 
Trims mėnesiams atvyko, bet 
ir darbą atsivežė: baigia per
redaguoti visą šv. Raštą. Nori 
jį išleisti patogaus ir nedidelio 
formato, kaip buvo išleistos 
Psalmės.

— Pražilęs taip pat?

— Bet jaunai atrodo. Nesa- 
kytumei, kad jau 70 metų pra
šoko.

IŠ DULKIŲ MIRUSIUS 
PRIKELIA

— Metai ne visada turi 
reikšmės, — įsiterpiau su savo 
žodžiu. — Arkivysk. J. Skvi
reckas, išvertęs š. Raštą, pa
liks kartų kartoms žinomas. 
Jo vardas surištas ir su Lietu
vos bažnytinės provincijos į- 
steigimu. Šiemet sueina 2.5 
metai. Ar Romoje apie tai ne
teko užsiminti?

— Pašnekesiuose prisiminėm 
Lietuvos krikšto įvedimo su
kaktį ir Mindaugo pastangas 
suorganizuoti pirmąją Lietu
vos bažnytinę provinciją. Rei
kėtų tai daugiau spaudoje gar
sinti. Tai turi mums nemažos 
reikšmės. Mums reikia dau
giau savo istorinius faktus 
kelti ir pabrėžti.

— Prof. Z. Ivinskis, rodos, 
tai ir daro?

— Jis labai gražų ir naudin
gą darbą atlieka. Yra pasken
dęs Romos archyvuose. Dabar 
tyrinėja 16-17 amžių. “Aiduo
se”, gal pastebėjote, yra spau
sdinama plati ir įdomi jo stu
dija apie vysk. Melchiorą Gied
raitį. Pažadėjo ir Darbininke” 
bendradarbiauti. Bet jam rei
kalinga ir paramos tiems dar
bams. Tai visos mūsų tautos 
reikalas, o ne vieno asmens. 
Kas tuos bendrus reikalus da
bar tremtyje atstovauja ir 
valdo lėšas, turėti; pareigą jam 
padėti. Bet smulkiau to klau
simo nenorėčiau nesti. Manau 
supras, kam reikia.

ITALIJOS BATAS 
PERANKŠTAS

— Jūs, tėve, suprantu, neno
rite politikos liesti. Bet gal lei
site paklausti, kaip Italija ver
čiasi po karo?

— Mažai beturėjau laiko dai
rytis. Bet visdėlto porai dienų 
mane buvo išvadinę j pietus at
sikvėpti. Aiškiai pamačiau, 
kad Italijos batas perankštas ir 
nudėvėtas. Jūs turbūt žinote, 

kad geografai Italijos pusiasa
lį “batu” vadina. Reikėtų bent 
5-6 milijonus žmonių kitur 
perkelti, kad galima būtų pra
simaitinti. Dabar sunku; kraš
tas apgriautas, uždarbiai nedi
deli ir tų permažai, apie 2 mi
lijonai bedarbių.

— Ar vyriausybė ką nors 
daro ekonominei padėčiai pa
gerinti?

— Vyriausybė imasi žemės 
reformos. Bet tam reikia laiko 
ir kapitalo. Negalima skubiai 
žemės dalyti, neaprūpinus ū- 
kininkų įrankiais ir trobesiais. 
Tam sudaromi kooperatyvai, 
kurie padeda įsikurti ir teikia 
paskolas 20-30 metų. Planas 
jau vykdomas, bet komunistai 
jį labai puola. Jie kursto tuo
jau visą žemę nusavirti. Tai 
sukeltų ekonominį perversmą. 
Kraštą ištiktų badas, kaip savo 
metu Ukrainą, o dabar Jugo
slaviją ir Kiniją. Komunistai 
pirmiausia siekia netvarkos, o 
ne žmonių' labo.
SKURDAS IR KOMUNISTUS 

PJAUNA

— O kieno pusę žmonės pa
laiko?

— Labai nuostabu, bet skvr- 
das ir komunistus pjauna. Pie
tuose, kur žmonės skurdžiau
siai gyvena, ten komunistų a- 
gitacija turi labai menka pasi
sekimą. Mačiau blankias jų 
gegužės demonstracijas Amalfi 
mieste. Jos tokios pačios, kaip 
buvo Lietuvoje per pirmąją 
bolševikų okupaciją. Šūkiai, 
vėliavos ir kumščiai, bet jokio 

N EW YORKO LIETUVIŲ TREMTINIŲ DRAUGIJA RENGIA LINKSMĄ VAKARĄ

GEGUŽES 19 D. gval. po pietų

Šv. Stanislovo parapijos salėje
DRIGGS AVĖ. IR NEWEL ST., GREENPOINTE

Programoje: Katzebuk
4-rių veiksmų farsas

"Paskutinis Šposas

Vaidina Brooklyno vaidintojų trupė. Vadovauja dramos aktorius Vitalis Žukauskas. Po vaidinimo 
šokiai, grojant Alg. Kačanausko orkestrui. Šokių metu veiks bufetas.

Bilietų kaina $1.25, tik šokiams $0.75. Bilietai iš anksto gaunami: “Darbininke 417 Grand St.; 
“Gabijoje”, 340 b’nion Avė.; J. Ginkaus saldainių krautuvėje ir vaidinimo dieną prie kasos.
Pradžia punktualiai. (10)

entuziazmo. Daugiau jau 
triukšmo buvo Romoje, o dar 
daugiau Italijos šiaurėje. Ten 
darbininkai daug lengviau ir 
geriau gyvena, kaip pietuose 
ūkininkai, tai ir komunistų ten 
daugiau. Vadinasi, ne vien tik 
skurdas yra komunizmo prie
žastis. Tai yra daugiau religi
ja, ne ekonomika — ta komu
nizmo programa. Komunistai 
tiki Stalinu, kaip krikščionys 
Kristumi. Kur tikėjimas ap
silpsta, ten komunistai ateina 
net ir pas turčius. Ir tokių 
turčių Italijoje yra nemaža.

— Bet vargšų taip pat ne
maža?

— Tai tiesa. Bet vargą maži
nant, nėra jokio reikalo tikė
jimą pulti. Jis gali ir turi nu
skriaustiems padėti. Gražiau
sias pavyzdys yra tėvas Krik- 
štanavičiift, lietuvis jėzuitas, 
Vatikano atstovas socialiniams 
reikalams. Jis tiesiog daro 
stebuklus apleistuose Italijos 
kaimuose. Apie tai vertėtų iš
tisą straipsnį parašyti. Pats 
mačiau, kaip karo' sugriautą ir 
apleistą kaimą, čia pat Romos 
pašonėje, jis gražiai aptvarkė: 
Pravestas vandentekis (kurio 
niekada nebuvo), įsteigtos mo
kyklos, salės, vaikų darželiai, 
sutvarkyti keliai. Žmonės jau 
turi duonos, bet nepametė ir ti
kėjimo. Tėvą Krikštanavičių 
žmonės pasirengę ant rankų 
nešioti, o pirmomis dienomis 
beveik purvu drabstė: juoda
šimtis, jėzuitas! Komunistai 
neatlaikytų, jei visi krikščio
nys savo tikėjimo laikytųsi ir 
nuoširdžiai rūpintųsi.

BUVĘ PRIEŠAI PATYS 
GAJAUSI

Man jau rūpėjo išvargusio 
tėvo provinciolo daugiau nebe- 
kamantinėti, bet pasiteiravau 
dar apie kelionę per Austriją ir 
Vokietiją.

— Kaip atrodo dabar tiedu 
kraštai, buvę Amerikos prie
šai: vis dar tokie skurdus, kaip 
po karo?

— Priešingai, vokiečiai la
bai greitai atsitiesia. Italijoje 
daug kur sutikau bekeliaujan
čius ir beatostogaujančius. 
Pinigo jau turi išvykti ir į 
svetimus kraštus. Prekybą su 
kaimynais plečia. Pačioje Vo
kietijoje galima gauti viso, ko 
tik nori. Maistas taip pat ne- 
perbrangus. Tik paskutiniu lai
ku kainos kokiu trečdaliu pa
šoko. Prasčiau kiek Austrijoje, 
kuriai bolševikai ramybės ne
duoda. Ji vis dar taikos sutar
ties nesusilaukia. Ir padėtis ne
tikra. Ji jaučiama ir Vakarų 
Vokietijoje. Visi lūkuriuoja ka
ro arba pastovesnės taikos. Bet 
taika mažai kas tiki. Iš anapus 
geležinės sienos ateina naujos 
žinios apie bolševikų kariuo
menės koncentraciją Balka
nuose, Čekijoje. Lenkijoje, Lie
tuvoje — visu vakarų ir pietų 
ruožu.

LIETUVOS KLAUSIMAS 
JUDA

— Užsiminėt, tėve, Lietuvą. 
Ar teko ką nors Vokietijoje 
sutikti iš vadovaujamųjų mūsų 
veikėjų?

—Kalbėjausi su VLIKo na
riu prof. J. Brazaičiu. Jis man 
papasakojo, kad dabar turi ne
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paprastai daug darbo. Tai ne 
prieš metus ar kitus. Dauguma 
valstybių prašo informuoti a- 
pie Lietuvą. Su Vakarų Vokie
tijos vyriausybei yra užmegs- 
tas nuolatinis ir mums labai 
palankus kontaktas. Daug kam 
buvo didelė staigmena ir mi
nistro Jurgio Savickio misija 
Skandinavijoje. Jis ten buvo 
VLIKo pasiųstas. Parengtas 
yra memorandumas Ispanijai 
ir Purtugalijai. Jis bus įteik
tas vysk. V. Brizgio, kuris, iš
vykdamas iš Europos, aplan
kys tuodu kraštus. Gyvas judė
jimas yra Paryžiuje, kur labai 
rūpestingai dirba St. Račkys. 
Apskritai, laikai mainosi ir, 
atrodo, jie mums žada gero.

GEROS ŽINIOS — TIK 
KEIKIA DARBO

— Tai gerų žinių parsivežėt, 
tėve. Jos žadina viltį.

— Žmogus niekada neturi 
prarasti vitlies, bet ir nepra
rasti noro dirbti. O darbo 
mums dabar daugiausia reikia. 
Matote, kaip viskas tuose na
muose dar pakrikai atrodo. O 
čia turi būti mūsų kultūrinis ir 
religinis židinys. Esame pasi
ryžę įsteigti visai modernišką 
spaustuvę ir tikimės, kad to 
greitai pasieksime. Mums būti
nai to reikia, kad sujungtas 
laikraštis būtų stiprus ir pa
trauklus savo turiniu ir išvaiz
da. “Aidams’ 'taip pat reikia 
dar pasitempti. Reikia ir visos 
eilės knygų jaunimui ir suau
gusiems. Reikia ta'ip pat lietu
viškų maldaknygių ir vadovė
lių. Kalbame apie lituanistikos 
mokyklas, o neturime ko vai
kams duoti pasiskaityti ir iš 
ko mokytis. Visam tam reikia 
greito darbo. Tėvai pranciško
nai yra pasiryžę negailėti nei 
savo jėgų nei lėšų. Jie tikisi, 
kad ir katalikiškoji lietuvių vi
suomenė įvertins jų pastangas, 
kaip tai daugeliu atvejų jau 
padarė, ir parems užsimotą 
darbą lietuvybei ir tikėjimui 
stiprinti.

PAMINKLAS KRIKsTO 
SUKAKČIAI

Atsiveikinau tėvą provincio
lą ir išėjau pro duris. Išlydint 
mane naujų namų šeiminin
kui, tėvui Viktorui, tiesiai ir 
pasakiau:

— Gražų paminklą statote 
Lietuvos krikšto 700 metų su
kakčiai. Ar nebuvo tik pran
ciškonas, tas pirmasis Lietu
vos vyskupas Kristupas, kuris 
Mindaugą karalium vainika- 
ko?

Tėvas Viktoras Gidžiūnas, 
Lietuvos pranciškonų istorijos 
tyrinėtojas, to nepatvirtino. 
Bet jis tuojau pastebėjo, kad 
vienuoliai pranciškonai buvo 
vieni tarp pirmųjų ir uoliųjų 
Lietuvos krikštytojų.

— Linkiu jums ir toliau uo
liai dirbti krikščionišką darbą. 
Išsilaisvinusiai Lietuvai jis bus 
labai reikalingas, — palinkė
jau, žvelgadamas į žalumą, ku
ri man priminė tėviškės lau
kus.

Aplink namą prasikalusi ža
luma rodė jaunučius pavasario 
daigus. Jie taip pat rodė, kad 
čia dygsta dideli ateities dar
bai.
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PUTNAM, CONN.

• Very Rev. George B. Pau
liukas, O. P., iš Oxford, Mich., 
laimėjęs antrą “Darbininko” 
loterijos premiją' $75.00, auko
ja “Darbininkui” $25.00. Ši 
auka reprezentuoja Tėvų Do
minikonų auką laikraščiui.

• Aldona Sabalaitė dirba 
vienoj New Yorko priemiesčio 
Mt. Kisco ligoninėje, šiomis 
dienomis išlaikė New Yorko 
valstybėje egzaminus ir pri
imta į American Societv of Me- 
dical Technologists.

• B. Paramskas, Europos li
nijoj, Strassburge, atstovavęs 
Lietuvą, atvyko iš tremties į 
JAV ir apsigyveno Washingto- 
ne.

• Prof. Vaclovas Biržiška, 
Chicagoje, šiomis dienomis 
pradėjo darbą viename milijo- 
nierių klube. Profesorius darbu 27 dieną.
esąs patenkintas.

• Dr. D. Monstavičius, bu
vęs Lietuvoje Apeliacinių Rū
mų prokuroras, nuo gegužės 7
d. pakviestas į Syracuse uni
versitetą dėstyti rusų kalbą.

• Kun. N. Saldukas, salezie
tis vienuolis, Kolumbijos lie
tuvių didelis veikėjas, atvyksta 
į JAV ir keletą savaičių apsi
stos Chicagoje.

• Kap. A. Kudirka, baigęs 
jūrininkų mokyklą Marselyje, 
Prancūzijoje, ir ten gavęs jūrų 
kapitono diplomą, dabar tar
nauja amerikiečių prekybinia
me laive, kuris plaukioja po 
Panamos vėliava.

• Fabijonas Daužvardis, 
Lietuvos gen. konsulo, Chica
goje, sūnus, gegužės 12 d. iš
vyko į karo aviacijos stovyklą, 
Geneva, N. Y.

• Jaunutis Puodžiukynas 
vienas gabiausių “Ballet Rus- 
se Academy” mokinys, gegu
žės 19 d. dalyvauja Auditorium 
of Radio Cleveland parodoma
jam baleto koncerte.

• Partizanų dainą per radi
ją. Alf. Gečo vedamas vyrų 
oktetas, gegužės 13 d. “Margu
čio” radijo programoje išpildė 
keletą lietuviškų dainų, tarp 
kurių ir Lietuvos partizanų 
dainą “Pražydo jazminai."

TĖVŲ MARIJONŲ

SIDABRINIO JUBILĖJAUS PROGA RENGIAMAS

Milžiniškas Piknikas
- Lietuvių Diena -
TREČIADIENI, LIEOS-JULY 4, 1951

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE—THOMPSON, CONN.

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

Corps
Šoks So. Bostono lietuvių tautinių šokių grupė

i'1
RYTA
Prasideda 11 valandą 
iškilmingos šv. Mišios 
Dalyvaus Bostono 
lietuvių parapijos choras

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

• Mergaičių stovykla skubi
nama remontuoti, norima ją 
Seimo metu pašventinti, tačiau 
dar labai trūksta lėšų remonto 
išlaidoms padengti. Tikimasi, 
kad šis Seimas parems seselių 
pastangas mergaičių auklėji
mo darbe. Seimas įvyksta ge
gužės 27 dieną, Nekalto Pra
sidėjimo Vienuolyne, Putnam, 
Conn.

• Moterims rekolekcijos į- 
vyks birželio 15, 16 ir 17 d.
Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne, Putnam, Conn. Rekolek
cijos 'prasidės penktadienį va
kare 8:00 vai. ir baigsis sek
madienį. Atlyginimas už visą 
laiką tik $5.00. Užsiregistruoti 
prašoma šiuo adresu: Rev. Sis- 
ter Superior, RFD 2, Putnam, 
Conn. Telef. 8-6828.

• Rengiama parodėlė 700 m. 
krikščionybės jubilėjaus pro
ga Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne, Putnam, Conn., Sei
mo metu, kuris įvyks gegužės

• Žmonės ir žvėrys dievų 
miške” — kacetiniai Kun. 
Prof. St. Ylos atsiminimai jau 
surinkti. Knyga bus 600 pus
lapių.

• Grąžinama Fatimos Mari
jos šventovė. Nuo vienuolyno 
iki šventovės išvesti takeliai, 
prisodinta medelių, padarytas 
tiltelis. Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Rėmėjų Seimo metu 
prie Fatimos Marijos rengia
ma procesija, kur bus atnau
jintas pernai padarytas pasi
aukojimas Nekalčiausiai Mari
jos Širdžiai. Seimas įvyksta 
gegužės 27 dieną, Nekalto Pra
sidėjimo Vienuolyne, Putnam, 
Conn.

•Daug registruojasi mergai
čių iš New Yorko ir New Jer- 
sey valstybių. Taip pat yra už
siregistravusių ir iš Čikagos. 
Kaip žinome mergaičių lietu
viškoji stovykla vadinama 
Camp Immaculata — veikia 
jau aštunti metai Putnam, 
Conn. Ją veda N. Pr. švč. P. 
Marijos Seserų Kongregacija. 
Šiemet mergaičių stovykla pra
sidės liepos 1 dieną ir baigsis 
liepos 29 d. iškilminga prog
rama per Lietuvių Susiartini
mo šventę.

• Jonas Kumpa, buvęs ilga
metis “Darbininko” rinkėjas 

Bostone, dabar dirba N. Pr. 
Seserų spaustuvėje, Putnam. 
Conn. “Darbininko” redakto
riui jis prisiuntė šiuos žodžius:

“Jau visas mėnuo prabėgo 
nuo tos dienos, kuri mus at
skyrė.... Man teko rudens la
pelio istorija. Atpūtė vėjas į 
Putnam — N. Pr. Seselių 
spaustuvę, čia, lyg naujai pa
sodintas medelis, bandau pri
gyti. Didis jų nuoširdumas ma
ne riša su didelėmis jų pastan
gomis. Gražu ir jauku tokioje 
atmosferoje dirbti. Gamta pui
ki, aplinkuma jauki, statomieji 
darbai (mergaitėms stovyklos 
butai) milžiniški. Alėja į Fa- 
timos Marijos stovylą asfaltuo
ta ir liepomis apsodinta. Spau
stuvėje darbas verda ir spau
diniai viens po kito skrenda, 
kaip paukščiai į pasaulį. Šalia 
mėnesinukų renkama prof. St. 
Ylos atsiminimai iš kacetinio 
gyvenimo... Šioje darbų virti
nėje ir aš sū pavasariu prade
du prigyti.;.”

Philadelphia, Pa.
Pagerbta kun. I. Zimblio 

mirties sukaktis

K. žadeikos, A. čebatonie- 
nės ir E.’ Kazakauskienės rū
pesčiu, gegužės 12 d. buvo pa
gerbta a. a. kun. Igno Zimblio 
10 metų mirties sukaktis. Tą 
dieną už jo vėlę buvo atlaiky
tos pamaldos ir jo kapas pa
puoštas gražiu gėlių vainiku.

Ukrainiečių laikraštis “A- 
merika”, paskutinėje savo lai
doje įsidėjo kun. I. Zimblio at
vaizdą ir mirties sukaktuvių 
aprašymą.

Parapijos piknikas

Sekmadienį, gegužės 27 d. 
Šv. Andriejaus parapijos pik
nikas - gegužinė. Mikolaičio 
sode, Eddington, Pa. Bus ska
nių, šiltų ir šaltų lietuviškų 
užkandžių ir įvairiausių gėri
mų. šokiams gros geras orkęs- 
tras.
. Maloniai kviečiame visus pa

rapijiečius ir visos apylinkės 
lietuvius gegužės 27 d. šiame 
gražiame išvažiavime dalyvau
ti. Visas informacijas pikniko 
reikalais gausite paskambinę 
PO 5-2322.

Parapijos komitetas

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS

DARBININKAS
iii i ■ ... —

CLEVELA

KAS BUS

• BALFo piknikas: BALFo 
55 skyrius gegužės 20 d. (sek
madienį) 4 vai. po pietų nau
josios parapijos sode rengia 
pirmą pavasarinį pikniką-ge- 
gužinę .su menine programa. 
Atsilankydami paremsirpe lie
tuves motinas, negalinčias iš
emigruoti iš Vokietijos.

• Literatūros ir meno vaka
ras. Ateities klubas gegužės 27 
d. 6 vai. lietuvių salėje rengia 
literatūros ir meno vakarą, 
kurio programoj dalyvaus ra
šytojas Antanas Vaičiulaitis, 
šiais metais laimėjęs Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premiją už 
savo kūrinį “Italijos vaizdus”^ 
solistė Juzė Krištolaitytė, Br. 
Budriūno vadovaujamas Det
roito lietuvių radijo valandos 
kvartetas ir kt. Po programos 
šokiai.

• Nesusipratimas ar skaidy
masis? Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius, padedamas Lie
tuvių Tremtinių Draugijos, 
kaip ir turi būti, ėmėsi inicia
tyvos ir šiais metais surengt 
mūsų tautos kankinių, bolševi
kų ištremtų ir tebetremiamų 
į Sibirą ir kitur, minėjimą. 
Šitai jau yra žinoma ir CJeve- 
lando lietuvių visuomenei, a- 
pie tai jau pranešė ir kaikurie 
mūsų laikraščiai (žr. bal. 27 d. 
“Draugo” Nr. 99, gegužės 8 
d. “Darbininko” Nr. 7 ir kt.). 
Bet visai nelauktai gegužės 11 
d. per radijo valandėlę pasi
skelbė tokį pat minėjimą ren- 
gią ir Clevelando Politinis 
Klubas, Amerikos Liet. Tau
tinės Sąjungos skyrius. Lietu
vių Kultūros Fondo skyrius, 
prašydami prie jų dėtis ir kitas 
organizacijas. Naujieji rengė
jai taip pat skelbiasi užsakę 
katedroje pamaldas ir kt.

SHENANDOAH
Kunigų pakeitimai

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
vikaras, kun. Juozas A. Neve- 
rauskas, perkeltas į šv. Vin
cento lietuvių parapiją, Gi- 
rardville, Pa. Jo vieton iš šv. 
Vincento parapijos, Girard- 
ville, į Shenandoah, atkeltas 
kun. Jeronimas J. Bagdonas.

Kunigų pakeitimų proga, 
Shenandoah Katalikų Vetera
nų Postas ir Posto rėmėjų gru
pė surengė išleistuvių ir priim
tuvių vakarienę. Žmonių susi
rinko pilnutėlė svetainė.

Programoje buvo choro dai
nos, mokyklos vaikučių šokiai, 
deklamaciojs ir kalbos. Kalbė
jo vietinio anglų kalbos laikra
ščio redaktorius, Wm. Witt, 
lietuvis; advokatai Šemeta ir 
Zajenkauskas. (Žane), dr. Ma
rijona Remeikaitė, Kun. Jonas 
Lukšys, kun. Juozas A. Kara
lius. kun. Juozas A. Neveraus- 
kas ir kun. Jeronimas J. Bag
donas.

Pirmoji komunija

Praėjusį sekmadienį, šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje tris
dešimt septyni vaikučiai priė
mė pirmąją šv. komuniją. Skai
čius pirmos komunijos vaikų 
parodo, kaip gausiai apgyven
ti anglių kasyklų miesteliai 
lietuviais.

Procesija

Gecužės 6 d. (sekmadienį), 
sodalietės ir mokyklos vaiku
čiai dalyvavo gegužės mėnesio, 
Šv. M. Marijos garbei proce
sijoje. Laike procesijos, mo
kyklos vaikučiams vadovau
jant. visa bažnyčia giedojo 
Šv. M. Marijos litaniją ir porą 
giesmių. Po procesijos Šv. M. 
Marijos stovylą papuošė gėlių 
vainiku.

ND, OHIO
Taigi rengiami du minėji

mai, ir abeji rengėjai organi
zuoja pamaldas toje pačioje 
katedroje! Tuo tarpu visuome
nei reikia ne lenktynių į ka
tedrą, bet vieno gero minėji
mo. Jeigu tai yra nesusiprati
mas, reikia ko greičiausiai jį 
pašalinti. Esant gerai valiai, 
tai įmanoma. Tačiau ima bai
mė, kad šitos lenktynės yra 
greičiau tam tikrų politinių 
kombinacijų reikalas. Kaikam 
juk sunkiai virškinama jau 
pati Amerikos Lietuvių Tary
bos firma. Taigi jei čia iškyla 
“pirmavimo” reikalas, padėtis 
jau sunkėja. Ir būtų didžiai 
gaila, jei ligi šiol palyginti gra
žiai sugyvenusioj Clevelando 
lietuvių visuomenei būtų pasė
ti skaldymosi ir nesutikimo 
grūdai. Tik ar pagalvoja tie, 
nuo kurių tai priklauso, kieno 
labui visa tai bus padaryta? O 
pagalvoti reikėtų.

St. B.

DETROIT, MICH.

Lietuvių tautiniai šokiai 
Detroite

Amerikos kūno kultūros 
mokytojų suvažiavimas Det
roite, Mich., minint šio miesto 
250 metų gimtadienį, pakvietė 
skautų tautinių šokių grupę į 
muzikinę šventės programą. 
Grupė, vadovaujama G. Zaga- 
nevičienės, taip puikiai pasiro
dė, kad programos vedėjas 
Mr. A. Carty vargais negalais 
nutildęs publikos ovacijas, pa
sakė: “Daug gražių dalykų ma
čiau Amerikoje, bet šitokį dar 
tik pirmą kartą.” Po progra
mos Ohio universiteto prof. Jo- 
seph Trepp, priėjęs prie grupės 
vadovės, išdidžiai tarė: “Ir aš 
esu lietuvis, o jūs nuostabiai 
gražiai šokot.”

, P A.
Po to, sodalietėms vadovau

jant, atkalbėta Šv. M. Marijai 
pasiaukojimo aktas.

Kun. Jonas Lukšys pasakė 
tai progai pritaikytą pamoks
lą. Žmonių buvo pilna bažny
čia.

Gegužinės pamaldos lietuvių 
bažnyčioje būva kasdien 7:30 
vakarais.

Pamaldos už taiką, tautų lais
vę, ir už Rusijos atsivertimą

Gegužės mėnesio pirmą 
penktadienį, šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčioje, nuo 8 vt vak. iki 
6 v. šeštadienio ryto, per iš
tisą naktį ta intencija buvo 
kalbamas rožančius. Rožančių 
kalbėjo vyrai, kas valandą pa
sikeisdami grupes.

Kiekvieno mėnesio pirmą 
šeštadienio rytą, 7 vai., ta pa
čia intencija būva laikomos 
skaitytos šv. mišios, kurių me
tu bažnytinės draugijos, vado
vaujant šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Draugijai, yra 
kalbamas rožančius. Po šv. mi
šių sakomas pamokslas ir Fa
timos piemenėlių procesija prie 
Šv. M. Marijos altoriaus, kur, 
piemenėliams vadovaujant, 
kalbama malda už taiką ir pa
siaukojimo aktas.

Mainerys

Mano, kad naktis
Kiekvieną rytą kolchozinin- 

kas eidamas į darbą pasveiki
na čekistą: “labas vakaras, 
pone drauge!”

Po kiek laiko čekistas klau
sia kolchozininką: “Kodėl tu 
ryto metą sakai labas vaka
ras?”

“Kada aš jus. drauge, tik 
pamatau, man akyse pasidaro 
tamsu ir pamanau, kad jau 
vakaras’”

LAK užmezgė tradcinius spor
to santykius su lahiais

Gegužės 5 d. įvyko pirmo
sios krepšinio rungtynės tarp 
Lietuvių Atletų Klubo krepši
ninkų ir New Yorko latvių 
vieneto, kurias pelnytai laimė
jo lietuviai santykiu 63:47. 
LAK atstovavo ir taškus pel
nė: Daukša (11), Mikulskis 
(18), Narbutas (17), Ošlapas 
Alg. (9), Bagdonas (4), Kli- 
gys II ir Ruzgas (po 2). Lat
viai, kaip jų vieneto vadovas 
pareiškė, išėjo į aikštę susilp
nintos sudėties: Liepins (23), 
Ozols (4), Lagzdins (9), Lag- 
zdins M. (6), Eichvalds (5) ir 
Razums (0). Rungtynėms tei
sėjavo Alfonsas Andriulis.

Žaidimo pradžioje lietuviai 
veda ir per visas rungtynes 
diktuoja priešininkui savo va
lią, baigdami pirmąjį kėlinį 
savo naudai — 28:16. Tačiąu 
nei vienas vienetas neparodė 
ypatingai gražaus žaidimo. At
rodo, kad salės siaurumas bu
vo kaltininku nuolatinio folavi- 
mo ir trukdė išvystyti kombi
nuotą žaidimą..
Paskutiniosios krepšinio rung

tynės šį sezoną

įvyks gegužės 19 d. (šešta
dienį), 20:30 vai. Eastern Dis- 
trict YMCA salėje, 179 Marcy 
Avė. Brooklyne (vykti Jamai- 
ca traukiniu iki Marcy Avė.

RADIJO VALANDĖLĖS

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienį.

WESX — 1230KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

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

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

IJTHUANIAN RADIO HOl R

366 West Broadway Sout Boston 27, Mass.

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

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuojama iš stiprios Braddocko radio stoties

WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF LITHUANIA, 2211 SARAH ST„ 
PITTSBURGH 3, PA

' "■ 1 ------------------------- ----- ---------J

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. CINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 11 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STBEET BROOKLYN 11, N. ¥.
Tel. EVergreen 4-9293

V . ......... .... - —

i

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

JOK. J. STEKAS, Dir. 
1264 White St, Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325 
SAVI. PAS SAVUOSIUS!

[šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

Gegužės 18, 1951

SPORTAS:-
stoties, arba Wilson tramvaju
mi iki Broadway (Brooklyn) 
tarp Lietuvių Atletų Klubo ir 
New Yorko Latvių krepšinio 
vienetų. Latviai, kaip teko pa
tirti, stos j kovą savo stipriau
siame sąstate, kviesdami šioms 
rungtynėms savo vieneto na
rius iš apylinkės universitetų 
krepšinio vienetų. Lietuviai ti
kisi atsilaikyti ir prieš sustip
rintą priešininką grynai savo 
jėgoms. Įėjimo mokestis $0.50. 
Didesnė pelno dalis skiriama 
likusiems tremtyje (Vokietijo
je) sportininkams paremti.

LSK rezervinė baigė sezoną

LSK rezervinis futbolo vie
netas, iškopęs į semifinalą Dr. 
Manning taurės turnyre, pe
reitą sekmadienį (V. 13) su
klupo prieš palyginti silpną 
Kollsman rezervinį vienetą, 
pralaimėdamas jam pasekme 
2:6 (1:4) ir iškrito iš tolimes
nių taurės žaidynių šiame se
zone. Tai paskutinis lietuvių 
futbolo vienetas užbaigęs šių 
metų futbolo sezoną. Teko pa
tirti, kad LSK I vienetas ne
tolimoje ateityje numato žais
ti užsilikusias iš pereito sezo
no futbolo rungtynes prieš Eli- 
sabeth S. C.

• Hamilton Sepctator pa
kvietė P. Vaitonį vesti šachma
tų skyrių.

i + +
+
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PLAUKAI IR JŲ PRIEŽIŪRA
DR. A. GRIGAITIS

I

■
I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI
Tel. SO 8-2805

ĮVAIRŪS SKELBIMAI New Yorke
Labai dažnai plaukų kritimo 

priežastimi būna galvos pleis
kanos, kurios būna tai rie
bios, tai sausos.

Plaukams pradėjus kristi, 
reikia žiūrėti, kad galvos krau
jo cirkuliacija būtų gera. 
Vengtina ankštos kepurės, 
plaukus reikia kirpti trumpai, 
žiemos metu galvą pašildyti 
kvarco lempa, o vasarą duoti 
veikti saulės spinduliams, t. y. 
vaikščioti be kepurės, naudoti 
galvos įtrynimams 
alkoholį su solicylo 
1-2%.

Vidutiniškai galvos 
reikia plauti kartą
arba į dvi savaites, jei galva 
sausa — rečiau. Galvos plovi
mui vartoti minkštą muilą ar
ba shampoo liųuid (sudėtis — 
50 dalių minkšto muilo, 2 dalys' 
aliejaus ir 33 dalys alkoholio). 
Išplbvus galvą, jos odą pirštų 
galais pamasažuoti. Galvą rei
kia gerai išplauti, kad neliktų 
nešvarumų bei muilo liekanų.

atmieštą 
rūgštimi

plaukus 
į savaitę

i

krenta

Odoje tam tikrose duobelėse, 
plauko maišeliu vadinamose, 
yra plauko šaknelės. Plauko 
šaknelės apačioj yra spuogelis, 
kuriuo plaukas ima maistą iš 
kraujo tekamųjų indelių. Plau
kas auga be paliovos, p pasie
kęs tam tikro ilgumo, triušta 
ir visai iškrenta. Iš apačios at
auga naujas plaukas. Plauko 
amžius pirklauso nuo jo ilgu
mo. Ilgesnis plaukas gyvena il
giau. Vidutiniškai galvos plau
kas gyvena 2-3 metus. Plauko 
viduje yra dažų — pigmento, 
nuo kurio pareina plauko spal
va. Kai vieton tų dažų į plau
kus pakliūva oro burbuliukas, 
tai plaukas pabąla (pražūsta). 
Kad plaukas nelūžtų, jisai su
tepamas odos taukais, kuriuos 
gamina tam tikros liaukelės.

Normaliai kasdien
nuo galvos 140-150 plaukų, 
kurių vieton atauga nauji. 
Trumpų plaukų kritimas rodo, 
kad plaukai yra ligoti. Po kai- 
kurių ligų, ypač karštligių — 
šiltinės, gripo, taip pat skydi
nei liaukai susirgus, dėl rū
pesčių — nervų sistemos pa
krikimo, blogo virškinimo iš
krinta plaukai. Yra šeimų, ku
rių nariai dar jaunystėj lieka 
plikagalviai.

Kartais staiga vienoje galvos 
vietoje pradeda kristi plaukai 
ir lieka apvali plika vieta, ku
rioj po kelių mėnesių vėl iš
dygsta. Priežastis tokio plau
kų iškritimo nežinoma. Pana
šiai plaukai iškrenta ir sergan
tiems sifiliu.

Plaukai atauga, jei lieka 
sveikos plauko šaknys; atvirk
ščiai, plaukas, netekęs šaknies, 
neataugs ir joks gydymas to
kiu atveju nepadės.

Išplautą galvą geriausia 
šluostyti minkštu rankšluos
čiu. Šviesiems plaukams plau
ti į vandenį reikia įpilti ramu
nėlių arbatos. Jei plaukus iš
plovus galvos oda lieka sausa, 
patepti ją riebalais arba aly
va. Prieš išeinant į orą, galvą 
gerai išdžiovinti. Dauguma 
plaukams plauti skysčių turi 
beržo sulos, kuri plaukus pu
rena, blizgina ir daro liau- 

Ramunėlių arbata tinka
tik šviesiems plaukams plauti. 
Deguto skysčiais plaunama 
pleiskanota galva su tamsiais 
plaukais. Pastaruoju metu gi
riamas skystis, turįs choleste
rino.

nūs.

ĮVAIRENYBES
Auksas ir žąsyje žiba

Hongkongo muitininkai kon
fiskavo gyvą žąsį, kurios sna
pe buvo paslėpta aukso gaba
las. Tūla motelis Kuli norėjo 
išmugeliuoti savo turtus, gi- 
las. Tūla moteris Kuli norėjo 
dę auksą, susidomėjo ir kitais 
jos valgiais. Žemės riešutuose 
ir kaštanuose buvo taip pat 
paslėpta nemaža aukso. Iškrė
tę jos “patiekalus”, konfiskavo 
aukso už 14,000 dolerių.

Laimingas šuolis
Aštuoniolikos metų Michel 

Berthome taisė namų stogą. 
Paslydo ir puolė 20 metrų že
myn į gatvę. Tuo metu važia
vo automobilis su lovų mat
racais. šuolis buvo labai 
mingas: tiesiai... į lovą.

Falsifikatoriams riesta

lai-

Pasaulio galas netoli

Vokietijos centrinis valsty
bės bankas jau baigia paruošti 
kišeninę kvarco lempą. Išsiimi, 
žybteli ir žinai, ar pinigas pa
dirbtas ar ne.

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

Real Ėst ate X Insurance
409 W. BROADVVAY

SO. BOSTON. MASS.

Res. 37 Oriole Street

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

Res. SO 8-3729

Lithuanian 
Furniture Co.

M O V E R S —
Insured and Bonded 

Local & Long Distance Moving 

326-328 W. Broadvvay
SO. BOSTON, AĮASS. "

DAvenport 6-0259
R A L P H K R U C H

VOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Automatic Laundry*
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime ' 

• gerai ir pigiai.
396 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

PARDUODA NAMUS

i?
-2

illiam J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETI V IS ADVOKAT AS
85 - 03 VVAREHAM PL. 

JAMAICA. N. Y. 
Tel. JAniaica 3-7721

■
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J John W. Anseli
LIETUVES ADVOKATAS

15 Park Row, Nevi York;

Kai norėsite pirkti ar parduoti na
mus ar bet kokį biznį, arba apdrau
sti savo nuosavybę, ar savo gyvybę, 
malonėkite kreiptis žemiau pažymė
tu antrašu, kur gausite greitą ir są
žiningą patarnavimą.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St, Woodhaven 21. N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

f

i

♦*—-------------------—------------------ A

| Tel. EVergreen 7-4335i
IStephen Aromiskis j

(Armakauskas)
Graborius—Balsamuotojas 

Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Avė.,

Brooklyn. N. Y.

Bostone

S Telefonai:
? Ofiso Tel. / Namų Tel.Į J
S WO 2-3497 NE 9-5680>
.■.•.■.•.■.■.•.■.■.■.■.■.■.■AVVr.'AYčA

CHARLES SPORTSWEAR
Sav. K. Krasnakevičius,

515 Washington St.,'
Boston, Mass. Room 721-722
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo. 
Tel. HA 6-9839

LIEPOS ŽIEDAI

i i 
i i i i i
»■ -  -------- i ■ ------ - —■-
j Tel. STagg 2-5043

J Matthevv P. Baltas 
ii i• I i i

(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubfie

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

= EVergreen 8-9770

i - - -i Joseph Garszva
Graborius—Balsamuotojasi i 

i|j
Į

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Liepos Žiedų arbata: I 
gerai nuo persišal- < 
dymų, ji suteikia į 
prakaitavimą ir pa
stiprinimą. Taipgi 
sakoma, ge Ilstanti 
nuo inkstų (kid- ,

neys) ir pūslės ligų. Liepos Žie
dai yra gerai ir nuo kosulio, j 
paeinančio nuo šalčio ir gerklės 
nesmagumų ir užkimimo. Lie
pos Žiedai, pašutinus gerai dėti 
ant skaudulių, ir skaudančių 
sutinimų, žaizdų ir vočių. Lie
pos Žiedai turėtų būti visų na
muose kaipo naminė gyduolė. 
Liepos Žiedų svaras $2.50 pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ALENANDER’S CO.
414 W. Broatlvvav

South Boston 27, Mass.

»1. VIrginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šulinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $150 —

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

TELEVIZIJA
SPORTAS - MUZIKA

JOS. ZEIDAT, JR., Savininkas
Visų lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečius.

VISOKIU RŪSIU GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

Prašome užeiti ir įsitikinti.
4 11 GRAND

Tel. EV. 4-7729
STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Nauja moderniška koplyčia dykai visiems. Kreipdamiesi i mus 
A turėsite mandagu ir sąžiningą patarnavimą ,

2128 Carson Street SJS., Pittsburgh, Pa.
£ Tel. HEmlock 1-0203
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Dr.J.L. Pasakarnis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI
477 W. BROADMAY

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

Seredorr.is: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai dieną

SO 8-2712
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VAITKUS !
FUNERAL HOME |

197 VVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas dieną ir naktį. I 
Nauja moderniška koplyčia šer- | 
menims dykai. Aptarnauja Cam- | 
bridge ir Bostono kolonijas že- - 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus I 
miestus. j

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434 į 
i

LANDŽIUS
Lietuvis gydytojas ir chirurgas 

Naudoja vėliausi. X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius

534 E. BROADVV AY 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

W. J. CHISHOLM
GRABORRS

‘Asmeniškas Patarnavimas”

331 SMITH ST.
PROVIDENCE. R. I.

Telephone.

OFISO: bEXTER 1952 
Namu: PI. 6236

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515-E. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

ii ii
Ii i i !

S. Barasevičius ir Sūnus g 
FUNERAL HOME |

254 W. BROADAVAY 
South Boston. .Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC •
Patarnavimas diena ir naktj. 

Koplyčia šermenims dykai. 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

i i i i i i i i .i
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TUOJAU REIKALINGAS VYRAS 
žemės ūkio darbams, ypatingai pievų 
šienavimui. Darbas atliekamas maši
nomis. Kreiptis: VVhite Sulphur 
Springs. N. Y. O. MENDERIS.

Tel. Liberty 520M9 (9).

Vakarais nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai

ii
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C A S P E R |
FUNERAL HOME i

187 DORCHESTER STREET
South Boston,

Joseph W. Casperj

iiii i 
i

<KASPERAS> 
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VEROMCA R VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT
!nd Street Maspeth, N. Y.

A. L VENSLOVAS
LIETUVIS GRABORIUS

LAISNIUOTAS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VYTAUTAS YAKAVONIS Į

HOME | i i 
i
I
i i i i 

.>

FUNERAL

741 NO. MATN STREET 
Brockton, Mass.

ir
V. YAKAVONIS

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuotojas

Patarnavimas diena ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai 
Tel. BROCKTON 8-1580

ZALETSKAS i
FUNERAL HOME Į

564 EAST BROADM AY
Sųuth Boston. Mass.

A. Zaletskas. F. E. Zaletskas j 
Grahoriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir nakti.
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY' PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

D.

“Šių dienų jaunimas neturi 
jokios pagarbos vyresniesiems. 
Jie yra išsigimę, abejoja amži
nosiomis tiesomis ir neklauso 
gerų patarimų, kuriuos jiems 
duoda tėvai ir senieji draugai. 
Tai yra tikras ženklas, kad pa
saulio galas netoli.”

Šitie sakiniai neseniai buvo 
surasti senojo Egipto karalių 
kapuose, o jie buvo parašyti 
maždaug prieš 4000 metų.

Kodėl vaikšto basomis

Atvykęs iš Maskvos instruk
torius į vieną kolchozą, už
klausė kolchozininkų, kodėl 
dauguma vaikšto basomis ko
jomis.

“Todėl,” atsakė kolchozinin- 
kas, “kad basomis kojomis 
lengviau bėgti ir ne taip nu- 
tolsime nuo kapitalistinių 
kraštų.

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms į
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. T. į

TeL EVergreen 4-9737 i
X GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS. 4
Z Tel. Dedham 1304-VV V
| PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R £

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą, 
j kurortą, į stotį ir Lt — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.

Užsisakykite telefonu CYpress 9-7879 
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro
TRANSPORTATION BURKAI

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y-

4 +i+

Patenkino Brocktoniečius
per 50. metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—A ngli us—Coke—Al i ėjų—Oi 1 Bu meri us

BROCKTON ICE & CO4L CO
27 Lavrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189
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UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS j*

Pristatom genausį toniką
Piknikams. Vestuvėms, v

Krikštynoms ir Visokiems a

Parengimams. Z
Kainos prieinamos.

E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas
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FUNERAL HOME |
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30 EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDWARD J. VVAITT
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Diena ir Naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

Tel. Brockton 3368

Kitur

į C. K. PIKIEL Tel. POPlar 4110
9

Pristatome Alų ir Toniką t

Mes turime likos rūsiu alaus ir įvairiu tonikų. + 
X

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms. į namus, krikštenoms.4. 
parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. X

f* + 4- +• * f♦
So. Boston. Mass. £
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Šaukite:

BORIS BEVERAVE CO
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E Street Tel. SO 8-3141,

GENERAL INSURANCE NOTARY PUBLIC 4
į MARRIAGE LINCENSES AUTO LICENSES^

į Business Broker
| WE SPECIALIZE IN TAVERNS |

121 So. 22nd St. Pittsburgh 3, Pa.
S. S., PTTTSBGURGH, PA. 6

u . Phone EVerglade 1-2300

Phone STagg 2-3108

A N TO N A P P E L
JERSEY PORK

428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
DMžiausias pasirinkimas visokios mėsos

UETT'VTAKOS DF.SROS — SKANUS SKILANDŽIAI i

&

Cliarles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laklojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

-«

J. CORONIS & SON Ž
FURNITURE CO.

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

Veltui pristatymas — Išsimokėjimtii

Tel. 4008,

Ateikite į krautuvę, kurioje e
garantuotas sutaupomas
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Phone, FEderal 1622

II A S E R
Funeral Home

AMBULANCE SERVICE 
Mes esame dėkingi už jūsų 

biznį
512 Chartiers Avenue 

McKees Rocks, Pa.
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DARBININKAS Gegužes 18,1951

^DoMiininkarjC AM^KOS UETOVU DARBUI
lįiMilllUUlUHUU*“'
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t laikytis 7
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NAUJIENOS. ^-^2.

Draugijų konferencija

įvyko gegužės 13 d. New- 
yorker viešbutyje. Konferenci
joje dalyvavo visų New Yorke 
esančių lietuviškų draugijų ir 
organizacijų atstovai, apie 100 
žmonių. Pirmininkavo skyriaus 
pirmininkas Montvila. Kalbėjo 
V. Sidzikauskas, K. Jurgėla ir 
A. Bendorius. Buvo iškelta 
daug minčių Lietuvos laisvini
mo bei lietuvybės išlaikymo 
klausimais Amerikoje. ALTo 
Iždininkas nušvietė finansinę 
ALTo padėtį ir paprašė daly
vius aukų. Konferencijos daly
viai suaukojo 150 dol.
“Aitvarų” kvartetas padaina

vo keletą dainelių.

Marijos vainikavimo 
pamaldos

šv. Jurgio parapijos bažny
čioje. bus sekmadienį, gegužės 
20 d., tuoj po sumos. Pamaldo
se ir apeigose dalyvauja para
pijos sodalietės.

Katalikų spaudos konferencija

Gegužės 16-18 d.d. Roose- 
velto viešbutyje, New Yorke, 
įvyko Amerikos katalikiško
sios spaudos atstovų 41-ji me
tinė konferencija. Suvažiavu
sius delegatus, kurių buvo apie 
400, pasveikino konferencijos 
globėjas New Yorko arkivys
kupas kard. Spellmanas.

Konferencijos proga, gegu
žės 17 d. 6,30 vai. buvo suruoš
ta iškilminga vakarienė, ku
rioje dalyvavo New Yorko 
miesto majoras Vincent R. Im
pellitteri ir New Yorko miesto 
teisėjas F. X. McGohey. Pasta
rasis konferencijos dalyviams, 
vakarienės metu, pasakė ilgą 
kalbą.

SKAITYTOJU DĖMĖSIU!
Norintieji užsiprenumeruoti 

“Darbininką” arba senieji 
skaitytojai norėdami užsimo
kėti prenumeratos mokestį, 
prašomi kreiptis nauju “Dar
bininko” adresu: 417 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

“Darbininko” administracija

KARALIENES ANGELŲ 
PARAPIJOS 

šv. Vardo Draugija 
Rengia 

DIDELI 
Pavasarinį

BALIŲ
su užkandžiais, gėrimais, 

muzika ir šokiais 
1951 M. GEGUŽES 26 DIENĄ 

Karalienės Angelų 
parapijos salėje 

Roebling ir South 4th St.
Brooklyne

Pradžia 7 vai vakare, 
įžanga 50 centų (11)

Sunkiai ginkluoti JAV 25 pėstininkų divizijos kariai per Korėjos laukus artėja prie 
komunistų pozicijų.

BALFo pranešimas
Gegužės 23 d. 8 vai. vak., 

BALFo patalpose, 105 Grand 
St., Brooklyn, 11. N. Y., BAL
Fo vadovybė kviečia visų New 
Yorko lietuviškų organizacijų 
atstovų pasitarimą, tikslu su
daryti bendrą komitetą, kuris 
šį rudenį suruoštų didelį pa- 
renigmą ir vienos savaitės vi
daus rinkliavą lietuvių tremti
nių, liekančių Voiketijoje, šal
pos reikalams.

Ateitininkų sendraugių 
susirinkimas

šaukiamas gegužės 26 d. 8 
vai. vak. Angelų Karalienės 
parapijos salėje, So. 4th St. ir 
Roebling St. kampas. Susirin
kime bus diskutuojama jauni
mo auklėjimo klausimai. ,

Visi ateitininkai sendraugiai 
kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Sportd Klubo 
susirinkimas

LSK narių ir rėmėjų meti
nis susirinkimas nukeliamas į 
gegužės 26 d. 8 vai. vak. Vy
tauto Belecko svetainėje, 
“Winter Garden Tavem” 1883 
Madison St., Ridgewood, N. Y. 
(vykti Metropolitan elev. trau
kiniu iki Forest Avė. stoties).

Šio susirinkimo metu bus 
priimami šio klubp įstatai ir 
renkama klubo vadovybė, to
dėl visi nariai ir rėmėjai kvie
čiami kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

Marijona Tamošaitienė
uoli šv. Jurgio parapijos na

rė antru kart išvežta į Adel- 
phi ligoninę ir padaryta labai 
sunki operacija. Šeima susirū
pinus savo mamytės sveikata.

Liet. Kat. Federacijos, New 

Yorko apskrities draugijų at
stovų bei jų valdybų susirin
kimas bus penktadienį, gegu
žės 25 d., 8 v. v., Apreiškimo 
parapijos salėje. Brooklyne. 
Bus pranešimas iš draugijų 
konferencijos ir pasitarimai 
vietos veiklos reikalais.
(10) Valdyba

S i u v ė j y
Amalgamated Clothing Wor- 

kers of America Unijos siu
vėjų 54 skyriaus nepaprastas 
narių susirinkimas įvyks gegu
žės (May) 23 d.. 7.30 v. v.. 
Unijos patalpose, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn. N. Y.

Susirinkime bus skyriaus 
delegato. vicepirmininko ir 
sekretoriaus pareigoms užimti 
kandidatų siūlvr/as ateinan
tiems birželio (June) mėnesyje 
rinkimams.

Kviečiami visi nariai susirin
kime kuo skaitlingiausiai da
lyvauti. Kartu primename ne
pamiršti su savim atsinešti so
čiai security ir unijos nario 
bilietus.

A.C.W. of A. Unijos Lietuvių 
Siuvėjų 54-tam skyriui yra ži
noma. kad nemažas lietuvių

/

Angelų Karalienės parapijos 

šv. Vardo draugijos nariai ir 
visi parapijos vyrai, kurie da
lyvaus parade, prašomi 1 vai. 
p. p. susirinkti prie bažnyčios, 
So. 4th St. ir Roebling St. 
kampe ir iš čia 1,30 vai. spe
cialiai autobusais bus važiuo
jama į parado vietą.

Po parado, apie 4 vai. p.p. 
Ebbets Field bus pamaldos ir 
palaiminimas šv. sakramentu. 
Visi katalikai vyrai šioje vyrų 
demonstracijoj kviečiami da
lyvauti.

Moterų S-gos suvažiavimas

įvyks sekmadienį, gegužės 
20 d. šv. Jurgio parapijos sa
lėje, 2 vai. p.p.

Mūsų mirusieji
Gegužės 6 d. staiga mirė E- 

lena Vyšniauskienė, 69 m. am
žiaus. Iškilmingai palaidota, iš 
šv. Jurgio parapijos bažnyčios, 
gegužės 9 d. į šv. Jono kapines. 
Paliko nuliūdusius vyrą Kazi
mierą Vyšniauską, seserį Ma
rijoną Vensevičienę su šeima, 
brolį Kazimierą Janonį ir ki
tus giminaičius Chicagoje. Ve
lionė gimus Lietuvoje, Ramy
galos parapijoj, čia buvo labai 
uoli katalikė ir duosni įvairių 
katalikiškų organizacijų rėmė
ja-

Petrą* Rimša, 62 m. am
žiaus, po sunkios ligos mirė 
gegužės 10 d. Palaidotas ge
gužės 14 d. iš šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios į šv. Jono 
kapines. Paliko nuliūdusią 
žmoną Petronėlę, sūnų ir gi
mines.

Šv. Vardo dr-jos vyrų 
paradas

Gegužės 20 d. 2,30 vai. p.p. 
įvyksta šv. Vardo dr-jos vy
rų paradas, kuriame dalyvaus 
apie 300 draugijos skyrių su 
70,000 draugijos narių.

Paradas prasidės nuo Paci- 
fic St., į pietus nuo Bedford 
Avė. į Ebbets Field Brooklyne 
ir nuo Clarkson Avė. į šiaurę 
nuo Bedford Avė. į Ebbets 
Field.

dėmesiui
skaičius dirba svetimtaučių 
siuvyklose ir norėtų priklausy
ti prie siuvėjų unijos lietuviško 
skyriaus, kad galėtų dalyvauti 
lietuviško skyriaus veikime ir 
papildyti skyriaus narių eiles.

Pranešame, kad norintieji į- 
stoti ar persiregistruoti iš sve
timtaučių skyrių į A.C.W. of 
A. Unijos Lietuvių Siuvėjų 54 
skyrių, gali tai padaryti per 
mūsų atstovą Kazį Kondrotą. 
kuris kasdien, įskaitant ir šeš
tadienius, yra Unijos namuose 
11-27 Arion Place, Brooklyn 
6, N.Y., nuo 8 iki 10 v. iš ryto. 
Tel. HY 7-2061. Norint persi- 
reigstruoti ar naujai į Uniją 
įstoti reikia atsinešti sočiai 
security ir unijos korteles.

Lietuvių Siuvėjų 54 sk. 
Vykdomoji Taryba

“VOICE OF AMERICA”
gegužės 12 d. perdavė Liet.

Rašytojų klubo Chicagoje pa
reiškimą, kuriame buvo nu
šviesta lietuvių rašytojų padė
tis ir darbo sąlygos pavergto
je tėvynėje, tremtyje ir JAV.

Taip pat buvo transliuota 
Motinos Dienos minėjimas A- 
merikoje ir perskaityta Bem. 
Brazdžionio eilėraštis apie mo
tiną. Gegužės 13 d., Motinos 
Dienos proga, į Lietuvos moti
nas kalbėjo prel. J. Balkūnas.

“Voice of America” progra
ma, įvedus vasaros laiką New 
Yorke, girdima kasdien 12 
vai. dienos metu, 6,30 — 8,15 
ir 8,30 vai. p.p., ir 12,15—12,30 
vai. po vidurnakčio.

Pabaltijo tautų komitetas
deportacijų minėjimą nutarė 

ruošti birželio 16 d. 8 v. v., 
Camegie Hali didžiojoj salėj.

Amžinojo Rožančiaus dr-jos
Angelų karalienės parapijos 

skyriaus narės, gegužės 27 d. 
prašomos dalyvauti 9 vai. šv. 
mišiose ir eiti bendrai prie 
šv. komunijos. Po pamaldų, pa
rapijos salėje bus draugijos na
rių susirinkimas, o 6 v. v. 
draugija ruošia laimėjimų va
karą, į kurį kviečia visas na
res ir parapijiečius dalyvauti, 
įspėjama, kad šis susirinkimas 
ir parengimas paskutinis prieš 
vasaros atostogas, todėl visi 
prašomi pasinaudoti.

Draugijos pirmininkė
(22) O. Sijavičienė

Kam rūpi lietuviška mokykla
— ateikit'

So. Bostono lietuvių parapi
nės mokyklos vadovybė paža
dėjo priimti lituanistikos spe
cialistą mokytoją lietuvių kal
bai ir Lietuvos istorijai dėstyt. 
Yra vilčių, kad ir tikyba mūsų 
vaikams bus dėstoma lietuviš
kai. Tuo reikalu LKR Valdyba 
kviečia lietuvių tėvų ir motinų, 
o taip pat mokytojų ir visų rė
mėjų susirinkimą gegužės 19 
d., šeštadienį, 8 vai. vak. para
pijos salėje (po bažnyčia). 
Laukiame visų gausingai susi
renkant.

LKR Valdyba

Viešoji So. Bostono biblioteka

yra gavusi Europos klasikų 
raštų anglų kalba. Be to, bib
liotekos knygyne yra nemaža 
knygų ir lietuvių kalba. Biblio
tekos vadovybė kviečia visus 
lietuvius pasinaudot knygomis, 
esančiomis jos knygyne.

N E W A R K, N. J.

Minėjo Motinos Dieną
Gegužės 13 d. Šv. Trejybės 

parapija iškilmingai pagerbė 
motinas. 19,30 vai. pamaldas 
atlaikė ir pamokslą pasakė 
kun. P. Totoraitis. Po pamal
dų. parapijos salėje buvo iškil
mingas posėdis, kuriame pa
skaitą skaitė prof. A. Bendo
rius. Prelegentas gražiais pa- 
vyzdžais išryškino lietuvės mo
tinos didvyriškumą praeityje ir 
dabar. Rašytoja ir poetė K. 
Graigaitytė - Graudušienė pa
skaitė savo kurinių. Šį kartą 
poetė ypatingai jautriai prabi
lo į motinų, dukrų ir sūnų šir
dis. D. Melynytė ir V. Jokū
baitis padeklamavo eilėraščių, 
o parapijos choras, vad. var
gonininko M. Bernoto, padai
navo keletą dainų.

Seniausioms parąpijos moti
noms: P. Klajūnienei. U. Gap- 
šienei, M. Viktažentienei ir A. 
Pranckevičienei buvo įteikta 
gėlių.

Pagerbė motinas

Ateitininkiškasis jaunimas 
gegužės 12 d. šv. Petro parap.
salėje, pagerbė motinas. Sek
madienį, gegužės 13 d., po pie
tų motinas sveikino p. And
rius, pradėdamas socialinių 
enciklikų minėjimą Municipal 
Building salėje, pareikšdamas, 
kad susirinkimas yra skirtas ir 
motinoms pagerbti.

Marijos garbei

Sekmadienį, gegužės 20 d., 
2 vai. po pietų prie šv. Petro 
liet, parapijos bažnyčios išsiri
kiuoja dalyviai procesijai Ma
rijos garbei. Procesijoje daly
vauja parapijinės mokyklos 
vaikučiai, lietuviškasis jauni
mas, parapijos choras ir visi 
katalikai. Procesija vyks 5-tą- 
ja gatve iki E gatvės. Nuo čia 
pasuks į Broadvvay ir eis iki 
B gatvės! kuria sugrįš į baž
nyčią. Procesijoje kviečiami vi
si lietuviai ir lietuviškosios jau
nimo organizacjos uoliai daly
vauti.

Nukryžiuoto Jėzaus seselių 
vienuolyno naudai, gegužės 30 
d., prie šv. Petro parapijos 
(So. Boston) salės, kieme, 492 
E. 7th St. So. Boston, Mass. 
nuo 2 iki 8 vai. p.p. įvyksta pa
rengimas - piknikas. Bus pa
ruošta įvairūs stalai su užkan
džiais ir laimėjimais.

Rengimo komitetas, vado
vaujamas J. Kaspero, ir sese
lės prašo visus paremti jų rei
kalus ir gausiai atsilankyti į 
parengimą.

Pelnas skiriamas vienuolyno 
remontams.

Aviacijos diena
Naujosios Anglijos gyvento

jai gegužės 19 d. turės progos 
pamatyti didžiausią aviacijos 
pasirodymą pirmą kartą po 
karo. Dalyvaus apie 300 lėktu
vų: įvairaus tipo bombanešių, 
rakietinių ir kitokių, kurie at
liks skridimą į Massachusetts, 
Maine, Rhode Island, Ver- 
mont ir Ney Hampshire.

M.T.A deficitas didėja

Valst. rezidencijoje balandžio 
30 d. buvo pareikšta, kad defi
citas M.T.A., kurios žinioj yra 
ir Bostono požeminiai trauki
niai ir autobusai, už pirmuosius 
3 š. m. mėnesius pasiekė $1,- 
111,498. Manoma, kad vasaros 
mėnesiais, sumažėjus 'keleivių 
judėjimui deficitas dar labiau 
padidės ir iki 1951 m. pabaigos 
gali pakilti iki 9 mil. dol.

Deficitui išvengti numatoma 
imtis priemonių, pakeliant mo
kestį (fare) už naudojimąsi po
žeminiais traukiniais.

Savo atsilankymu motinas 
pagerbė ir vietos klebonas prel.
I. Kelmelis.

Ateitininkų šventė
Gegužės 20 d. Šv. Trejybės 

parapijos salėje, įvyks ateiti
ninkų 40 m. sukakties minėji
mas. Pamaldas 10,30 vai. atlai
kys ir pamokslą pasakys T. 
Žiūraitis, O.P. Po pamaldų pa
rapijos salėje bus iškilmingas 
susirinkimas. Paskaitą skaitys 
Pr. Naujokaitis. Bus ir meni
nė programa. Jaunieji duos 
įžodį. Visus plačios apylinkės 
ateitininkus kviečiame daly
vauti.

Pirmoj komunija
Gegužės 20 d. šv. Trejybės 

parapijos vaikučiai per 9 vai. 
mišias eis prie pirmos šv. ko
munijos, o vakare visi daly
vaus iškilminguose mišparuo
se, kur pamokslą pasakys Tė
vas T. žiūraitis, O.P.

DIDELIS KONCERTAS
5 vaL po pietų

Žurnalo “ATEITIES” koncertas
APREIŠKIMO PARAPIJOS DIDŽIOJOJE SALEJE

Programoje dalyvaus: VINCE JONUSKAJTC, V. ŽUKAUSKAS, pianistė 
KEPALAITE, Harmonijos ansamblis, tautiniu šokių grupė ir rašytojų savos 
kūrybos skaitymas.

Po koncerto šokiai, kuriems gros muz. KAČANAUSKO vadovaujamas 
orkestras. ’. (12)

ŠIŲ METŲ GEGUŽES 27 D.

ATVYKO NAUJI LIETUVIAI

Gegužės 17 d. laivu “Gene
ral Muir” į New Yorką uostą 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

Baranauskienė, Matilda.

Bareth, Alexander, Valenti
na, Elena.

Bietiukas, Bronius.

Bosas, Simonas, Marija, Ed
mundas, Herta.

Budreika, Bronius.

Butkus, Kęstutis.

Jesmantas, Bronius, Adelė, 
Marija G., Konstancija O., Ele
nai

Juregelevičius, Zenonas, Ire
na, Aleksandras, Eugenija, Re
gina.

Kasperaitis, Marta, Romas, 
Arvynas.

Lankauskas, Vincas

Lomtevas, Dimitrijus, Ona. 
Konstantinas, Balčiūnas, Ale- 
xander.

Martusevičius, Alfonsas, Ka- 
trina.

Naumežienė, Marija.
Petroka, Jonas.
Petrošius, Leonas, Teresė.
Poderys, Peter, Zelma, 

Gražvyde, Arvydas.
Rewun, Alex, Olga, Herman. 
šermukšnis, Tomas.
Šlekys, Liudvikas, Petronė

lė.
Šulaitis, Alfonsas.
Tamašauskas, Pranas.
Tomkus, Vaidis, Augustinas.
Udalivas, Petras.
Valgiais, Petras, Margare- 

ta, Irena.
Valatka, Ignas, Stasė, Da

nutė, Birutė, Ona, Henrikas.
Vileita, Povilas, 
žadeikytė, Teodora.

BENDRI PUSRYČIAI

Atsimainymo parapijos, 
(Maspethe), Altoriaus draugi
ja, gegužės 24 d. ketvirtadienį, 
8 vai. dalyvaus šv. mišiose ir 
po mišių parapijos saulėje tu
rės bendrus pusryčius.

Draugijos narės prašomos 
7,30 vai. susirinkti į salę iš kur 
kartu bus einama į bažnyčią.

(22)

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

BIZOVVSKI, Charles, buvęs 
Vokietijoje kaip Amerikos ka
riuomenės kapitonas.

BOČIUN AITE (Bučiuke), 
Ona, iš Pamiontkos km., Že
mosios Panemunės parap. (vė
liau Balinių k., Paežerėlių v.), 
Šakių ap.

BRUČINSKAS, Antanas. 
Juozapas ir Liudvikas, iš Šė
rikų km., Šilalės vi., Tauragės 
ap.

JUŠKEVIČIŪTE - Kačka, 
Anelė, iš Krekenavos par., 
Panevėžio ap.

KARTENKA (Skirtenko), 
Jonas, gyvenęs Brooklyne.

KRAUZA. Jurgis, iš Daug- 
lankių km., Tauragės vi.

MISEVIČIUS - Misiūnas. Jo
nas, iš Unkiškių km. Skrebotiš
kiu vi., Panevėžio ap.

MOCKUS iš Nausėdų k. 
Darbėnų v., Kretingos ap., yra 
dirbęs anglių kasyklose.

PILKOWSKI. Gottlieb ir 
Wilhelm, kilę iš Lietuvos ar jų 
įpėdiniai.

RATKEVIČIENE, žmona 
Augusto Ratkevičiaus.

RATKEVIČIŪTE, Veronika, 
iš Daukšų k., Krinčino vi., Bir
žų ap.

ŠIDLAUSKAITE, Konstan
cija, iš Reketijos km., Liubavo 
vi., Marijampolės ap.

ŠIPAILA, Jurgis ir Šipailai- 
tė, Salomėja, iš Viltrakių km., 
Žvirgždaičių vi., Šakių ap.

SKYRYS, Hendrikas, iš 
Skaudvilės.

STANGENBERGAS, Leo- 
pold. ir sesuo Stangenbergaitė, 
Emilija, iš Marijampolės.

ŠULINSKATTE, Ona, duktė 
Motiejaus.

SURKEVIČIŪTE, Julija.
TUMOSAS, Aleksandras, iš 

Babrų km., Veisėjų v., Seinų 
ap.

VABUOLAS, Tamošius, iš 
Veisėjų parap., Seinų ap.

VAIKENAS, iš Pažemiškių 
km., Dūkšto v., Švenčionių ap.

VARNAS, Juozas, iš Vainiū
nų km., Vyžuonių vi., Utenos 
ap.

ALEKSA, Izidorius, Jonas ir 
Vincas, iš Tauragės ap.

BADUŠANKA, Jonas ir jo 
du broliai bei dvi seserys, iš 
Anykščių, Utenos ap.

BALNYS, Jonas, iš Paukš
čių km., Žąslių vi., Trakų ap.

BALYNATTE, iš Strielčių 
(ar Kulabiškių) km., Butrimo
nių vi., Alytaus ap.

BAUŽYS (BOVŽYS), Kazie- 
ras.

BERNOTAS, Vladas, iš Sta- 
nelių km., Gruzdžių vi., Šiau
lių ap.

DAMBRAUSKAITE - Šimkė 
ir vyras, kilęs iš Slavėnų km., 
Anykščių vi., Utenos ap., bei 
sūnus.

DAMBRAUSKAS, Juozas, 
sūnus Antano.

DAMBRAUSKAS, Mateušas, 
iš Anykščių, Utenos ap.

DVUŽASKAITE, Fruzina, 
nuo Pociūnėlių.

KEIZERIS, Jurgis, iš Ruge
lių km., Tauragės vi.

LAŽAUNINKAS, Jonas, iš 
Tilviškių (Giliškių) km., Sla
vikų par., šakių ap.

MACKEVIČIŪTE - Radze
vičiūtė, Ona, iš Ožkinių km., ir 
sūnus MACKEVIČIUS, Vikto
ras.

MARTIŠIUS, Juozas, iš Suo
pių km., Sintautų vi.

MIELINSKAS (Molinskis) 
Antanas, Jonas ir Vincas.

PALIONIS, iš Vičiunų km., 
A. Panemunės vi., Kauno ap.

SANDŽIŪTE, Marijona, iš 
Mergutrakių km., Punsko par.

SAVUKYNAS Antanas, iš 
Paveliuonės km., Šventežerio 
vi., Seinų ap.

STANKEVIČIUS, iš Mardo- 
sų km., Balbieriškio vi., Mari
jampolės ap.
' SURVILA, iš Šaltupio km., 
Daugėliškio vi., Švenčionių ap.

TUSKENIS, Jonas ir Petras, 
iš Šiaulių km., Anykščių vi.

ZABIELA, du broliai, iš Gi
relės km., Kavarsko vL

ZABIELA, Petras, iš Mile- 
kalnio vienkm., Kurklių vi.

ŽUVELE, Petras, iš Gudžiū
nų km., Kėdainių ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate General of 
Lithuania

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

GERA PROGA
Namų ruošai geroje šeimoje rei

kalinga moteris (jaunesnio am
žiaus), mylinti mokyklinio amžiaus 
vaikus. Labai graži vieta — Massa- 
pequa. Darbo vietoje atskiras kam
barys, vonia ir maistas. Viena diena 
per savaitę laisva. Pradžiai 30 doL 
per savaitę. Skambinti G. STE- 
PHENS, STerling 9-4002, ar Massa- 
pequa 6-3211M. (10)

DRAUGIJOS VALDYBOS
ADRESAS

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *V&

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL. So. Boston, M** 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vlce-Plrmininkė—B. Gailiūnienė,

8 Wlnf!eld St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

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

Finansų Rašt. — B. Cūnlenė.
409 Broadwav, SO. Boston. Mass. 

Tel. So-8-0948.
IždininkS — Ona Siauris,

51 Tampa St.. Mattapan, Mase. 
Tvarkdarė — M. Mat.ejoškienė.

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

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

antrų antradienj mėnesio, 7.30 v. 
v-kare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mase.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkų.


