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GINČAS D£L SPRAGOS FRONTE
VVashingtonas.— Senato ko

misija baigė klausinėti Jungt. I 
štabo viršininką gen. Bradley,^ 
kuris paskutinę jo klausinėji
mo dieną dar kartą pareiškė, 
jog prezidentas MacArthurą 
turėjęs atšaukti, tik atleidimas 
turėjęs būti atliktas švelnesne 
forma.

Be to, Bradley dar iškėlė, 
kad praėjusį rudenį Pentago
nas du kartu įspėjęs MacAr- 
thiAą dėl fronto spragos tarp 
8 armijos vakaruose ir 10 kor
puso šiaurės rytuose. Bet Mac
Arthuras buvęs tuo reikalu ki
tos nuomonės. Paklaustas, ar 
ši MacArthuro laikysena ne
buvo didelių JAV nuostolių 
priežastis, kai pro tą spragą 
vėliau prasiveržė kinai, Brad
ley atsakė, jog, esant tiek toli 
nuo fronto, sunku esą spręsti.

MacARTHURO ADJUTAN
TAS ATREMIA BRADLEY 

PRIEKAIŠTUS

MacArthuro adjut. Č. With- 
ney dėl priekaišto, kad Korėjos 
karo vadas nepaklausęs štabo 
įspėjimo dėl fronto spragos 
♦?rp-* armtfbriFTO korpuso, 
pareiškė, jog per vienuoliką 
karo mėnesių Bradley nė karto 
nesilankė fronte ir apie kovų 
sritį neturįs jokios nuovokos. 
Tokia prasme, kaip apibūdino 
Bradley, spragos fronte nebu
vę ir jokia kinų armija neužė
jusi 8 armijai iš sparno, kaip 
pamešama, kad jis yra pareiš
kęs. Atsitraukimas buvęs la
bai vykusiai įvykdytas ir Wa- 
shingtonas už tai pareiškęs 
aukščiausių pagyrimų.

LIUDIJA GEN. COLLINS

Po Bradley senato komisija 
pradėjo klausinėti armijos šta
bo viršininką gen. Collins.

Savo parodymuose gen. Col- 

ATOMINIAI BANDYMAI PAVYKĘ
VVashingtonas. — Atominės Ii peržengti “kritiškos ribos”, 

energijos komisija ir gynybos taigi gali būti gaminami tik 
departamentas paskelbė pra- riboto dydžio, 
nešimą, kad Eniwetok saloje
sėkmingai baigti atominių gin
klų bandymai, šių bandymų 
programa apėmė ir su vande
nilio bombos gamyba susiju
sius bandymus. Ar jau vande
nilio bombą JAV yra pagami
nusios, nebuvo pranešta. Bet iš 
to, kad buvo bandomos urano 
ir plutonijaus bombos, daroma 
išvada, jog su jomis buvo su
jungta bei sėkmingai išsprog
dinta ir tam tikras kiekis 
sprogstančio vandenilio. Spe
cialistai mano, jog vandenilio 
bombai išsprogdinti turi būti 
panaudota ikta atominė bom
ba, nes tik šiuo būdu galima 
sukelti saulėje esantį karštį, 
kuris reikalingas vandenilio 
sprogimui. Jie taip pat nuro
do, .jog šiuo būdu pavykus van
denilį susprogdinti, teoriškai i- 
mant, nėra kliūčių vandenilio 
bombas gaminti kokio tik nori
ma pajėgumo, kai tuo tarpu 

lins pareiškė, jog gen. MacAr
thuras veikęs prieš štabo nuro
dymus, kai JAV dalinius pa
siuntęs ligi Mandžiurijos sie
nos. Štabas buvo pataręs ka
riuomenę sulaikyti 5 mylios 
nuo sienos. Bet respublikonų 
senatoriams Collins smarkiai 
prispyrus, kad jo pareiškimai 
prieštarauja Marshallio ir 
Bradley pareiškimams, štabo 
viršininkas atsakė, jog į tą 
MacArthuro. laikyseną negali
mą esą žiūrėti kaip į “pasipū
tusį įsakymą niekinimą.’’

JAV BANDO TARPININKAUTI
Teheranas. — Įtempimas, 

kuris susidarė dėl Irano vy
riausybės užsimojimo naciono- 
lizuoti anglų bendrovės naftos 
koncesijas ,vis nemažėja.

Irano vyriausybė visai neno
ri leistis į jokias derybas ir 
pasiuntė tik bendrovei raštą, 
kad ji paskirtų savo atstovą, 
kuris ją atstovautų perimant 
vyriausybei įmones. Bet bend
rovė pranešė, jog ji paskyrusi 

. J ifiįojteti Stoją. Ko imsis 
Irano vyriausybė, jei bendro
vė nerodys nuolaidumo, kol 
kas nežinoma. Anglai nurodo, 
kad Irano elgesys yra laužy
mas tarptautinės sutarties ir 
kreipiasi tuo reikalu į Haagos 
Tarptautinį Teismą. Tuo pačiu 
metu anglų parašiutininkų 
4.000. vyrų brigada išvyko į 
Kiprą, iš kur trumpu laiku ga
li pasiekti Iraną. Juos anglai 
gali panaudoti, reikalui esant, 
apsaugoti Irane savo piliečių 
gyvybei ir turtui.

Sovietai grasina

Kraštutiniai nacionalistai ir 
komunistai kelia didelį triukš
mą ir reikalauja neatidėliojant 
perimti iš anglų naftos įmones.

ČIANG-KAI-ŠEKAS TURI 
620.000 VYRŲ ARMIJĄ

Ciang-Kai-šekas televizijos 
panaudota kita atominė bom- 
šiuo mėtau jis turi 620.000 vy
rų armiją, kuri, gavusi pakan
kamai reikmenų, gali į Kiniją 
išsikelti šešių mėnesių laikotar
py. Jo armija nuolat auganti. 
Ją papildo tiek mobilizacija 
Formozoje, tiek ir atbėgantieji 
iš Kinijos. Taip pat ji turi ryšį 
su 1.600.000 partizanų, vei
kiančių pačioje Kinijoje. 
Ciang-Kai-šeko nuomone, Ki
nijoje yra dar daugiau kaip 
antra tiek partizanų, su kuriais 
jam dar nepavyko sudaryti ry
šio.

Čiang - Kai - Seko žmona ta 
pačia proga pažymėjo, kad 
komuinstų vykdomos žudynės 
Kinijoje visai pakirtę jų įtaką 
ir prieškomunistinis nusistaty-

Šis klausimas yra tuo svar
bus, jog kai kas nori MacAr- 
thurui prikišti, kad pereida
mas Jalu upę, jis išprovokavęs 
kinų įsikišimą į Korėjos karą. 
Pats MacArthuras mano, jog 
tai neturėjo jokios įtakos, nes 
kinų komunistai jau seniai bu
vo nutarę ir pasiruošę įsikiš
ti.

Kaip Marshallis ir Bradley, 
taip ir Collins pasisakė prieš 
MacArthuro siūlytą karo pla
ną, kadangi jis keliąs visuoti
nio karo pavojų, kūnam JAV 
esą nepasiruošusios.

Jie net skelbia, kad padegsią 
tas įmones, jei bendytų išsikel
ti Irane anglų pajėgos. Tuo 
pačiu metu yra žinių, jog So
vietai neviešai yra pareiškę, 
kad jie pasipriešinsią svetimų 
dalinių įžengimu į Irano terito
riją.

JAV bando tarpininkauti

Atsižvelgdama į rimtą padė
ti, JAV vyriausybė įteikė Ira- 
nui notą, kurioje nurodo, kad, 
jos įsitikinimu ,tarp Irano ir 
angių susitarimas yra galimas, 
jei bus patenkintas Irano no
ras kontroliuoti savo gamtos 
turtus, o anglų interesams 
bus suteikta teisinė apsauga ir 
garantuotas pasaulio rinkai 
tiekimas Irano naftos. Kartu 
JAV įspėja Irano vyriausybę, 
kad dabartinis įtempimas gra
so pasaulio taikai ir gali žy
miai susilpnin laisvąjį pasau
lį. Taip pat nurodoma, jog JAV 
yra labai susirūpinusios Irano 
teritorine neliečiamybe. Tai 
laikoma įspėjimu, kad JAV 
nepripažįsta Sovietams teisės, 
prasidėjus Irane neramumams, 
įvesti į jo teritoriją savo karo 
pajėgas.

— Atsistatydino Britų admi
raliteto pirmasis lordas Hali. 
Jo įpėdiniu numatomas ligšio
linis civilinės aviacijos min. 
baronas • Pakenhamas.

Amerikiečių lėktuvai gazolino bombom naikina priešo atramos bazes.

Korėjos fronte
Tokio. — Jungt. Tautų pa

jėgų sutelkta pėstininkų, arti
lerijos ir aviacijos ugnis kinų 
komunistams padarė tokių di
delių nuostolių, kad jų pajėgos 
pakriko ir visu 125 mylių ilgio 
frontu be tvarkos bėga atgal. 
Jungt. Tautų daliniai ne tik 
užėmė visą eilę svarbių vieto
vių, bet taip pat į jų rankas 
pateko dar ligi šiol nebuvęs 
belaisvių skaičius ir visa eilė 
stambių priešo karinių medžia
gų sandėlių viduriniame ir ry
tiniame fronto sektoriuose. 
Manoma, jog komunistams 
bent trijų mėnesių laiko rei
kės, jei jie norės dar kartą 
pradėti ofensyvą Komunistų 
žmonių nuostoliai paskutinio
sios ofensyvos metu yra pasie
kę apie 75.000 vyrų, o nuo jų 
įsikišimo į Korėjos karą apie 
900.000. Žygiuojančios pirmyn 
Jungt Tautų, pajėgos visur 
randa laukus sėte nusėtus ko
munistų karių lavonais.

Jungt. Tautose manoma, jog 
dabar yra susidariusios palan
kesnes sąlygos pasiekti ginklų

MAO JAU “SI TVARKĖ” 
TIBETĄ

Tokio. — Komunistinė Kini
ja paskelbė “sudariusi” su .jos 
okupuotu Tibetu sutartį, kaip 
ateity bus tvarkomi Tibeto 
reikalai. Šia “sutartim” Tibe
tas yra paverčiamas komunis
tinės Kinijos atramos tašku. 
Komunistinė kinų kariuomenė 
Tibete paliekama visam laikui, 
o Tibeto kariniai daliniai įjun
giami į Kinijos armiją. Peipin- 
gas perima ir Tibeto užsienių 
reikalus, bei užsienio prekybą.

Taip pat komunistai bando 
suskaldyti tibetiečių tautą, pa
dalydami Tibeto tvarkymą 
tarp dalai-lamos ir komunistų 
Kinijoj išauklėto panča-lamos. 
Nors nurodoma, kad dalai-la
mos teisės lieką nepakeistos, 
bet iš tikro jam paliekama tik 
rytinė Tibeto dalis, o vakarinė 
bus panča-lamos žinioj. 

paliaubas ii- Korėjos klausimą 
išspręsti derybomis.

Ligi šiol nepaskelbtą derybų 
planą, kuris jau kovo mėn. bu
vo sudarytas, savo pareiški
muose senato komisijai atsklei
dė gen. Collins. Komisijoj gen. 
Collins perskaitytam doku
mente nurodoma, kad Jungt. 
Tautų pajėgoms atstumus už
puoliką ligi tos -.injos, nuo ku
rios jis pradėjo žygiuoti, pa
grindinis Jungt. Tautų tikslas 
apginti Pietų Korėją yra pa
siektas. O tolimesni tikslai, 
kaip visos Korėjos sujungi
mas ir sudarymas laisvos viso 
krašto vyriausybės, galima pa
siekti ir be kruvinų kovų. Col
lins nurodė, kad visą Korėją 
sujungti ginklu JAV nėra įsi
pareigojusios.

•Dėl šių sąlygų yra susitaru
sios 14 valstybių, kurių dali
niai kovoja Korėjoj, ir jų pa
skelbimas sudaro komunistams 
progą pradėti derybas. Jei ko
munistai nerodytų noro tartis, 
sakoma dokumente, tai Jungt. 
Tautos pasiryžusius tęsti ko
vą.

Collins dabar paskelbtasis 
dokumentas ir yra tasai pareiš
kimas, kurį paskelbti sukliudys 
kovo mėn. gen. MacArthuro 
pareikalavimas iš komunistų 
vadų, kad jie nutrauktų kovas 
ir pradėtų derybas karui Ko
rėjoje baigti.

PREZ. TRUMANAS RAGINA 
“MEMORIAL DAY” MELS

TIS UŽ TAIKĄ

VVashingtonas. — Spaudos 
konferencijoj prez. Trumanas 
pareiškė, jog “Memorial Day” 
turi būti skirta maldai už tai
ką. Tą pageidavimą preziden
tas buvo pareiškęs ir praėju
siais metais, bet dabar, vyks
tant Korėjos karui, melstis U5 
taiką dar labiau reikia.

— Buvęs Bavarijos karinis 
gubernatorius gen. Įeit. L. K. 
Trusccttt vėl pašauktas į ak
tyvią karinę tarnybą.

I tica, N. Y., buvo įvykdyti Ugi šiol plačiausio masto bandy
mai gintis nuo atominio puolimo. Viršuje vaizduojami ta
riami sunaikhunai. Apačioje gelbėjmo komandos žymi dėl 
atominio spinduliavimo pavojingus plotus.

EUROPOS GYNYBA DAR 
NEPAKANKAMA

Paryžius. — Europoje pasi
baigė trijų dienų aviacijos ma
nevrai, kuriuose dalyvavo 500 
JAV, Prancūzijos, Anglijos, 
Olandijos ir Danijos lėktuvų. 
Pagrindiniai manevrų tikslai 
buvo gynimasis nuo bombone
šių puolimų ir patikrinimas ra
daro tinklo, priešlėktuvinės 
gynybos bei oro transporto.

Manevrai parodė, jog gen. 
Eisenhowerio žinioj esanti At
lanto sąjungos aviacija yra pa
dariusi pažangos, bet išaiškėjo 

jiCHiyTos ŽINIOS
• JAV atstovų rūmai priėmė įstatymo projektą, kuriuo In

dijai suteikiama 190.000.000 dolerių paskolos kviečiams pirkti. 
Priedas, kad Indija paskolą grąžintų svarbiomis žaliavomis, bu
vo atmestas. Atstovų rūmų priimtasis projektas dar turės būti 
suderintas su senato projektu.

• J JAV atvyko Japonijos sveikatos ir socialinių reikalų 
ministeris Takeo Kurokava padėkoti JAV už suteiktą po karo 
Japonijai pagalbą.

• JAV Aukštojo Komisaro įstaiga paskelbė, jog jau baigti 
visi pasiruošimai baigti su Vokietija karo padėtį.

• Gen. O. N. Bradley birželio 1 d. išvyksta į Europą, kur tar
sis su gen. Eisenhovveriu ir kitais Atlanto sąjungos kariniais pa
reigūnais. Ta proga Cambridge universitetas Bradley suteiks 
garbės doktoratą.

• J Bremeną atvyko JAV 4 divizijos 1.300 karių, kurie skir
ti sustiprinti Europoje esančius amerikiečių dalinius.

• Antruosiuose Austrijos prezidento rinkimuose su 170.000 
balsų persvara prezidentu išrinktas socialdemokratų kandidatas 
Dr. J. Koerner. Antrieji rinkimai buvo vykdomi prieš trejetą sa
vaičių įvykusiuose rinkimuose nė vienam kandidatui negavaus 
reikiamos balsų daugumos.

• Jugoslavijos vyriausybė paskelbė, jog Vengrijos kareiviai 
pasieny apšaudė Jugoslavijos sargybinius. Yra sužeistų.

• JAV delegacija prie Jungt. Tautų paneigė gandus, kad 
Sovietai pasiūlę derėtis dėl Korėjos karo baigimo.

• lietų Afrikos min. pirm. Mellan pareiškė, jog Pietų Afri
ka numato visai atsipalaiduoti nuo Anglijos ir pasidaryti visai ne
priklausoma respublika. Šiuo metu Pietų Afrika yra anglų do
minija.

ir silpnų jos pusių, kas verčia 
ateity Europos gynybai skirti 
daugiau dėmesio ir lėšų.

LDS SEIMAS

Lietuvių R. K. šv. Juozapo 
Darbininkų S-gos Seimo ren
gėjai papildomai praneša, kad 
iškilmingas seimo pamaldas 
laikys kun. J. Valantiejus, pa
mokslą sakys kun. A. Kontau
tas. Paskaitą skaitys dr. A. 
šerkšnas.

paprasta atominė bomba nega- mas ten nuolat stiprėjąs.
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Miesto gyventoju “atstovas” atvykusiam į l'ppsalą švedų 
karaliui įteikia pavasario gėlių puokštę.

MASKVA DAIROSI PRO HOROS
KOPUS

Dalykas nenaujas

Ką Maskva dabar bando, 
nėra iš tikro naujas dalykas. 
Praėjusio karo metu anglų 
karo ministerija vienam žino
mam astrologui buvo pavedusi 
nustatyti, ką tam tikrais atve
jais darys vokiečiai. (Hitleris 
bei daug jo artimųjų patarėjų 
ir padėjėjų nuolat tarėsi su 
astrologais). Anglų astrologas 
sudarinėjo vokiečių vadovau
jančių asmenų horoskopus, 
sprendė kas jiems astrologų 
bus patariama ir iš to darė iš
vadas, ką jie artimoj ateity da
rys. Ir tenka pastebėti, jog 
anglai šiuo būdu labai daug 
dalykų visai teisingai atspėjo. 
Tad dabar to imasi ir rusai.

Be to, Sovietai dar ir kitą 
dalyką turi galvoj. Visa Azija 
vadovaujasi astrologija. Bur- 
moj, Indijoj, Indokinijoj ir 
Peipinge politikai savo žygius 
tvarko pagal astrologų apskai
čiuotas laimingas arba nelai
mingas dienas. O tai Sovie
tams taip pat reikia turėti 
prieš akis, ypač dabar, kai 
jie užsimoję plėsti Azijoj savo 
įtaką. Dėl šių sumetimų jų pa
samdyti astrologai ir tiria visų 
politikos įžymybių horosko
pus.

Gegužės 29. 1951DARBININKAS

• Jame visiškai nieko nėra, kas jus varžytų. 
"Taip sako žmones, kurie išbandė vairuoti su 
Fordomatic prietaisais. Tai patys naujausi, 
lar.ksčiausi ir geriausi prietaisai, kurie vaido 
visus judėsius.

Rezultatas yra tas, kad jūs automatiškai vai. 
ruojate... turite mygtukus skubiai išeiti... galite 
lengvai valdyti greitį, kai prireikia pravažiuo
jant stabtelti... apsaugote mašiną leidžiantis 
pakalnėn. . . ir slystate keliu lengvai kaip 
per šilką!

laiką taupų!”
“Jis išlaiko Fordą visą

LENGVAI KAPSTOSI” .... daug lengviau negu paprastai 
vairuojant. Jūs tik paspaudžiate bėgių perjungėją (selek
torių) pirmyn ir atgal tarp “Reverse" ir “Low"... ir pati
riate, kad lengvai jus išneša per purvą, smėlį ir sniegą 
darganotimis dienomis.

Politbiurui nutarus. Maskvo
je įsteigtas vyriausio enkave
disto Berijos vadovaujamas as
trologinis biuras, kuris tam 
tikru požiūriu seka ir vertina 
visus pasaulinės politikos įvy
kius.

Daugelis žmonių, kai nusto
ja pasitikėjimo savimi arba 
jaučia, kad jėgos, su kuriomis 
jiems tenka susidurti, yra stip
resnės už juos, kreipiasi į 
žvaigždes. Astrologų slaptos 
kartotekos rodo, kad labai žy
mi dalis mūsų laikų “didžių
jų žmonių” slaptai vis bando 
praskelisti ateities uždangą. Y- 
pač šiais neramiais laikais, kai 
lemiami įvykiai gali paliesti 
ištisus kontinentus, noras at
skleisti ateities raidą yra la
bai stiprus.

Šio dalyko Sovietai nepralei
do pro akis. Prieš keletą mė
nesių Europos astrologų tarpe 
pasklido žinia, kad jais susido
mėję Sovietai. Žinoma, tik pa
čiais žymiausiais. Tie, kurie 
galėjo įrodyti, jog ne tik moka 
sudaryti horoskopus, bet savo 
patarnavimus yra teikę ir di
desniam būriui politinių įžy
mybių, buvo aplankyti Krem
liaus įgaliotinių ir pasamdyti 
vykti į Maskvą.

Maskvoje su atvykusiais as-

trologais elgiamasi labai rū
pestingai ir mandagiai. O jų 
bendradarbiais paskirti gud
rūs vyrukai, studijavę mate
matiką ir astrologiją.

Žinoma, Sovietai nėra susi
domėję okultistiniais dalykais. 
Šiuo atveju rūpi jiems kitas 
dalykas. Jie veda visų žymiųjų 
Amerikos, Anglijos, Prancūzi
jos ir Vakarų Vokietijos asme
nybių kartoteką. O toje kar
totekoje rūpestingai sužymėta, 
kiek ir kada kiekvienas iš tų 
asmenų yra domėjęsis bei tu
rėjęs reikalų su astrologija ir 
kitais okultistiniais mokslais. 
Šių Maskvos pasamdytų spe
cialistų pareiga tų asmenų pra
eičiai išskaičiuoti horoskopus ir 
iš jų nuspręsti, kiek tie asme
nys savo elgesį bei veiklą de
rina su “žvaigždžių lėmimu” ir 
horoskopais. Nuo to ligi spren
dimų. kaip tie asmenys elgsis 
artimiausių mėnesių ir metų 
būvy jau nėra vienas žingsnis. 
Maskva prileidžia, jog asme
nys, kurie praeity ieškojo okul- 
tistų patarimo, jo ieškos ir at
eity. Pridėjus gi prie to Krem
liui dirbančių astrologų spren
dimą. kokie tų asmenų horos
kopai yra dabar ir kokie bus 
ateity, jau tikimasi nustatyti 
ir kokie bus tų asmenų planai, 
užsimojimai bei žygiai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

DARBININKŲ SĄJUNGOS SEIMAS

Lietuvių R. K. šv. Juozapo 
Darbininkų Sąjungos Seimas į- 
vyksta birželio 3 ir 4 d. šv. 
Juozapo lietuvių parapijos sve
tainėje, Congress Avė., Wa- 
terbury, Conn.

DARBOTVARKE

Birželio 3 d., sekmadienį

10 vai. rytą iškilmingos šv. Mi
šios šv. Juozapo lietuvių para
pijos bažnyčioje, kurias atna
šaus LDS pirmininkas prel. Pr. 
M. Juras. Pamokslą pasakys 
kun. A. Kontautas iš So. Bos
tono.

Po pamaldų užkandis Sese
rų valgomajame kambary.

Apie 1:30 vai. po pietų Sei
mo atidarymas. Prezidiumo ir. 
Komisijų rinkimai; sveikini
mai: paskaita ir diskusijos pa
skaitos temomis.

6 vai. vakare parapijos audi
torijoje vakarienė ir meninė 
programa, kurią išpildys šv. 
Juozapo parapijos choras, so-

listai ir kiti, komp. A. Aleksio 
vadovybėje. Po to šokiai.

Birželio 4 d., pirmadienį

8 vai. rytą parapijos bažnyčio
je gedulingos šv. mišios už mi
rusius LDS narius. Po šv. mi
šių pusryčiai Seserų valgoma
jame kambary. Apie 9:30 vai. 
ryto Seimo posėdis. Pietūs apie 
12:30 arba 1 vai. po pietų;

Seimo metu prelatas L. Tu
laba iš Romos įteiks Jonui Va- 
lenčiui šv. Silvestro ordeną.

Atstovai, kurie nori gauti 
nakvynę privačiuose namuose, 
prašomi kreiptis pas Petrą -Jo- 
kubauską, 45 No. Leonard St. 
Waterbury, Conn., o kurie nori 
apsistoti viešbučiuose ir kitais 
seimo reikalais kreipkitės pas 
ponią Nell A. Meškunas, 91 
Congress Avė., Waterbury„ 
Conn.

Prelatas Pr. M. -Juras 
LDS Centro Pirmininkas 
Antanas F. Kneižys 

Sekretorius

BULLETIN LITHAUNIEN, 
1951 m. 1 nr., išleistas prancū
zų kalba Paryžiuje. Turiny — 
ministerio Žadeikio raštas JT 
generaliniam sekretoriui Tryg- 
ve Lie, to paties ministerio ir 
VLIKo raštai JT visumos su
sirinkimo pirmininkui ir ALTo 
laiškas JAV sekretoriui Ache- 
sonui. Patiekiama ir gausios 
medžiagos iš okupuotos Lietu
vos gyvenimo.

Albert Kaime — TOTAL 
TERROR. Tai pirmoji knyga, 
išleista Amerikoje apie trijų 
Pabaltijo tautų — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos— tragišką 
likimą ir genocidą. Jos auto
rius yra latvis, aktyviai daly
vavęs pogrindžio judėjime bol
ševikinės ir nacinės okupacijos 
metu. Jis pavaizduoja tautų 
naikinimą nuo pat 1940 metų 
iki šiandien. Autorius, būda
mas latvis, daugiausia ir kalba 
apie savo tautos likimą, kartu 
nepamiršdamas ir kitų kaimy
ninių tautų. Knyga iliustruota 
teroro paveikslais ir pridėti 
svarbesnieji šio klausimo doku
mentai. Angliškai kalbančiai 
visuomenei ji gražiai pavaiz
duos tikrą padėtį Pabaltijo 
kraštuose ir bus tikras ginklas 
prieš komunizmą. Reikia 
džiaugtis šia knyga ir linkėti 
jai kuo plačiau pasklisti. Išleis
ta Nevv Yorke Appleton-Cen- 
tury Coofts, Ine., leidykloje, 
310 psl., kaina 3,50 dol.

Neto Vian — ŽV. ANTA
NAS PADUVIETIS, išvertė 
Antanas Vaičiulaitis, išleido 
Tėvai Pranciškonai Kenne- 
bunk Port, Maine, 144 psl., kai
na 1 dol. Užsakymus siųsti: 
Franciscan Monastery, Kenne- 
bunk Port, Maine.

Iš visų religinio turinio kny
gų šitoji labai daug kuo išsis
kiria. Pirmiausia pats autorius, 
Nello Viau, praskleisdamas vi
sas legendų uždangas, šv. An
tano gyvenime ieško gyvo 
žmogaus. Be to, ši knyga pate
ko geram vertėjui, Antanui 
Vaičiulaičiui, kurio vertimai 
visada mus žavėjo. Todėl šią 
knygą visi skaitys su dideliu 
malonumu.
Knygą papuošė dail. T. Valius.

— Manpovver Policy Com- 
mittee atmetė pasiūlymą gin
klavimosi laikotarpy įvesti 44 
valandų darbo savaitę.

“Tas paskutinis žodis 
automatiškame vairavime!”

“Jis neša kaip sprausmi- 
nis lėktuvas (jet)—tas 
Fordomatic!”

-Jūs galite permokėti,
bet negalite geriau pirkti

Ką jūs bepirktumėte. negalite nu
pirkti lygiau traukiančios mašinos už 
Ford’s Automatic Ride Control, kuri 
automatiškai pritaikyta visokiam ke
liui ir visokiose sąlygose... jūs negalite 
pirkti nieko geresnio kaip Ford V-8 
ar Six jėgos mašiną, ramią ir kartu 
judrią... ir jūs tiek nesutaupysite 
kaip pirkdami Ford 
mylių matuokle (tai 
tini lašą gazolino ir 
vieną jėgos unciją).
jūs suprasite, ką mes turime galvoje.

ATEIKITE IR

IŠBANDYKII

liekate bosu 
“Jūs visada 
su Fordo
matic!”

su automatiška 
išsunkia pasku- 
išnaudoja kiek- 
Pabandykite ...

SAUGIAUSIAS SELEKTORIUS. Fordomatic's Semaphore 
Drive Selector yra įrengtas su “Neutral” pačiame centre...

4 jis skiria priekine ir atgalinę poziciją, ir tarsi sudaro klai
dą—išbandykite! Be to, seleetoriaus padėtys yra nušvies
tos skirtinga spalva, kad lengviau būtų naktį orientuo
tis.

«■ with Fordomatic Drive

Bonds.

Apie trys milionai taupių 
nių turi taupymo sąskaitas 
Banks šioje valstijoje, 
tarpe, kodėl nepradėti taupyti jau dabar?

Ar verta iš tikrųjų taupyti 
tokiais laikais kai p dabar?

Si nedidelė šeima turi tikrą atsakymą. Jis yra 
toks pats, koks buvo prieš dvidešimtį metų — 
ar net prieš šimtą metų. Visada apsimoka 
taupyti; nesvarbu, kas darosi pasaulyje.

Massachusetts žmo-
189 Mutual Savings

Jei jūs dar nesate jų

Savo taupymo programos neatidėliokite ir 
nesiteisinkite dėl dabartinės padėties. Pirkite su 
saiku, išmintingai, neišleiskite daugiau negu 
reikalinga, išlaikykite balansą savo taupymo 
sąskaitos, gyvybės apdraudos ir reguliariai pir
kite United Statės Savings

Nors būtų geri laikai ar sunkūs, karas ar 
taika, žmonės, kurie turi pasidėję pinigo i ban
ką, visada bus geresnėje padėtyje negu tie, 
kurie to neturi — galite dėl to būti visiškai 
tilyi.

The

Savings Banks
of Massachusetts
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NAFTA PAKVIMPA KRAUJU
Technika pasaulį taip pakeitė, kad jam valdy ti vieno žmo

gaus jėgos ir kraujo nepakanka. Pasaulis dabar valdomas ma
šinų, kurioms reikalingas žemės kraujas, nafta vadinamas. Ato
minės energijos žmogus dar nesuvaldo, o viena elektros jėga 
sukti automobilių, tankų, laivų ir lėktuvų taip pat dar ne
įstengia. Reikia būtinai prisipilti žibalo. Ir juo pavojingesni už
eina laikai, juo daugiau jo prireikia. Karas vis dar laimimas 
žmogaus krauju ir žibalu. Kas šito mišinio daugiau įsigyja, tas 
ir saugiau jaučiasi.

Tik labai nesaugiai pasijunta tie kraštai, kurie sėdi ant žiba
lo veikmių, o iščiulpti jo iš žemės neįstengia. Ateina tada kiti su 
savo siurbliais ir iščiulpia ne tik žibalą, bet ir žmonių *kišenę. 
Taip yra buvę gana ilgai Irane, senojoje Persijoje, kur laiko koją 
įkėlę britai. Viskas slydo gana sklandžiai, kaip naftos aliejumi 
pateptos mašinos, kol įsinorėjo koją įkelti ir bolševikai. Ir kur 
nekelsi, kad kraštas kaimyninis — po pačia Kaukazo nosim, o 
siurbti naftos į Kaukazą negali. Visaip bolševikai bandė statyti 
čia savo siurblius, bet vis nevyko. Iranas gerai prisiminė praėju
sio karo Sovietų okupaciją šiaurinėje savo žemės dalyje ir kruvi
nus pasienio kivirčus. Prieš kelis mėnesius nužudytas Ali Raz- 
mara labai nenorėjo, kad kraujas maišytųsi su žibalu.

Bet po to, kai jo paties kraujas nutekėjo, ėmė sustoti tekėjęs 
žibalas, ir kaip tik Vakarams. Sukiršinti žmonės pareikalavo, kad 
jis daugiau niekam veltui netekėtų: būtų atlyginta kiek reikia, 
kaip už jų turtą. Grasoma net dėtis su bet kuo, kas daugiau mo
kės, kad ir Sovietai. O jie mokės tuo, kuo visiems priviliotiems 
atsimoka: kulka į_pakaušį.

Ar Iranas tai supranta, jo reikalas. Bet kad ligi šiol britai 
nenorėjo suprasti, jog iš svetimo krašto negalima visą laiką daug 
imti, o mažai duoti, yra jau prastas reikalas. Paskutinėmis die
nomis jis jau tiek paprastėjo, kad lengvai gali susidaryti naujas 
karo židinys. Sklinda dar ne visai tikri gandai, kad Sovietai no
ri užraukti karą Korėjoje ir perkelti į Iraną. Čia viskas daug ge
riau degtų. Ir ta liepsna jau būtų nebe vietinė: ji apimtų gerą 
dalį pasaulio.

Ilgai nereikės laukti, kad paaiškėtų, kieno siurblys 
čia yra stipresnis ir ką jis iščiulps žmonijai: žibalą taikai ar ka
rui? Jis jau perdaug pakvipęs krauju.

Pogrindžio tikslas ir apimtis

Korėjos karas daugeliui a- 
merikiečių parodė, kaip bolše
vizmas kruvinu keliu veržiasi 
užvaldyti pasaulį. Tačiau yra 
dar nemaža trumparegių, ku
rie netiki, kad komunistų tiks
las yra taip pat nuversti demo
kratinę JAV vyriausybę ir į- 
vesti čia savo diktatūrą. JAV 
komunistų partija tam jau se
niai ruošiasi. Ji intensyviai 
pogrindyje dirba jau 20 metų 
ir tą slaptą savo darbą yra 
išplėtusi į visą Ameriką, ypač 
į svarbesnius pramonės cent- 
rus.

Štai, praėjusiais metais FBI 
direktorius E. Hooveris, da
rydamas Kongresui pranešimą, 
pareiškė: "Komunistų partijos 
48 proc. narių dirba stambiuo
se pramonės centruose, kad a- 
titinkamu laiku galėtų sėkmin
giau vykdyti sabotažo veiks
mus... Paskutiniu laiku jie sa
vo veiklą sustiprino plieno, 
sunkiųjų mašinų, transporto, 
susisiekimo, elektros ir kasyk
lų industrijoje.”

Komunistai taip pat savo po
grindį aptvarkė iš vidaus. Ofi
cialiai komunistų partijai te
priklauso 7000 narių. Kiti 49.- 
000 sakosi partijai nepriklausą 
arba išsisukinėja duoti aiškų 
atsakymą. Apie pusė milijono 
yra komunistams prijaučian
čių. Visiems diriguojama iš po
grindžio, kuris nenustojo vei
kiąs net ir tada, kai Sovietų 
Rusija ir JAV išgyveno politi
nį “medaus metą”. Bolševikai 
laikėsi ir tebesilaiko išbandy
tos revoliucinės taktikos: stip
riausias savo jėgas svetimame 
krašte koncentruoja pogrindy
je.

Pogrindis kaip Maskvos 
teritorija

Kiekvienas komunistinis po
grindis yra palenktas Maskvai 
ir jos diriguojamas. Tai, saky
tume, dalis bolševikinės teri
torijos užsienyje. JAV ta “ko
munistinė žemė” buvo pradėta 
purenti jau nuo 1931 metų. A- 
pie tai galima pasiskaityti bu
vusio kominterno organe, an
gliškai Nevv Yorke atspausta
me (“The Communist Intema- 
tional”). Be kitų ten yra Va
siljevo, žymaus kominterno a-

Komunistų pogrindisj A V
gento, nurodymai kaip orga
nizuoti maskvinį jogrindį. Jo 
straipsnis “Organizacinės prob
lemos pogrindžio organizaci
niame darbe” vieš .i paskelbtas 
aiškiu tikslu: painformuoti pla
čiąsias darbininkų mases, kaip 
komuinstai veikia ar turi veikti 
visame pasaulyje, kad nekilti? 
jiems jokių abejonių. Visi ko
munistai taip turi daryti. 0 
kaip jie tai praktiškai daro, tai 
jau slaptų instrukcijų reikalas.
B. Vasiljevui rūpėjo įskiepyti 
pačią mintį, kaip jis ją išreiš
kė: “Nelegalios organizacijos 
klausimas turi būti visų kraštų 
komunistų partijos dėmesio 
centru.” Jo nurodymai ir da
bar tebevykdomi.

Slapti centrai ir archyvai

Komunistų partija turi su
rasti namą ar kelis namus sa
vo archyvui padėti. Jis turi bū
ti laikomas didžiausioje paslap
tyje. Policijai į rankas neturi 
patekti nei menkesnės svarbos 
dokumentai. Partijos nariai tu
ri gerai orientuotis, kokios ži
nios yra svarbios, niekam ne- 
išduotinis, ir kas galima poli
cijai ar teismui sakyti ir t.t.

Šiuo metu yra žinių, kad 
JAV komunistų partijos svar
besni dokumentai išgabenami į 
paslėptas patalpas Kuboje ir 
Meksikoje. Yra pastebėta, kad 
komunistų centro partijos pa
siuntiniai dažnai važinėja tarp 
Nevv Yorko ir Kubos bei Mek
sikos. Menkos svarbos doku
mentai, kaip patirta, nesaugo
jami, o iš seniau išlikę — su
naikinti. Nuo 1949 metų nau
jiems nariams neišduodami nei 
partijos nario bilietai, o senie
ji atimti. Nevedami nei atskirų 
skyrių narių sąrašai.

Slaptoji spauda ir propaganda

B. Vasiljevas toliau nurodo, 
kad turi būti “nelegalios spaus
tuvės, kuriose būtų galima 
spausdinti partijos laikraščiai 
ir žurnalai, jei viešai veikian
čios būtų uždarytos.” Tam yra 
pasiruošta ir Amerikoje. Jei 
kurią dieną būtų uždrausta 
sovietinė propaganda, dabar

A. ERDVILAS

varoma tokių leidinių, kaip 
“Daily Worker”, “People’s 
Daily World”, “Masses and 
Mainstream”, “Political Af- 
fairs”, “Soviet Russia Today”, 
tai jie pasirodytų nelegaliu bū
du ir kitais vardais. Yra nu
matyti ir antriniai redaktoriai, 
kurie tuojau gali perimti dar
bą, jei vienas kitas iš dabarti
nių per daug jau aiškiai į- 
kliūtų.

Kad B. Vasiljevo instrukci
jos nėra pasenusios, rodo ir Ed. 
Hooverio pareiškimas: “JAV 
komunistai jau turi įsirengę 
slaptas spaustuves, paruoštas 
ateities darbui.”

Agentų ir gynėjų kadrai

B. Vasiljevas nurodo, kad 
turi būti sudarytos ir atsargi
nės veikėjų grupės — “nelega
lūs partijos aktyvistai.” Tai 
žmonės, parengti užimti atsa
kingas pareigas tų, kurie nebe
galėtų toliau jų vykdyti (pav., 
būtų suimti). Turi būti taip

KOMUNISTŲ PARTIJA 
JAV TURI:

1. Slaptas vietas susirinki
mams, archyvams ir ry
šiui palaikyti;

2. Slaptą šifrą žinioms ir in
strukcijoms priimti ir per
duoti;

3. Slaptus ryšininkus ir a- 
gentus. valdžios įstaigose 
ir įmonėse;

4. Slaptus branduolius fabri
kuose;

5. Slaptas spaustuves, atsar
ginius redaktorius ir kad
rus nelegaliai spaudai pla
tinti.

6. Parengtus asmenis sabo
tažui vykdyti;

7. Maskuotas organizacijas, 
inteligentus ir profesiona
lus, kurie partiją dengia ir 
gina;

8. Atsarginius vadus visoms 
pareigoms ir sritims, kad 
partija nenustotų veikus 
ir sunkiausiu metu. 

pat paruošti žmonės susitikti 
slaptose vi< tose, perimti arba 
perduoti žinias ir slaptus įsa
kymus. Taip pat reikalingi yra 
teisininkai kurie įkliuvusius 
gintų teismuose ar kitur.

Visai tai paraidžiui ir da
bar vykdoma. Pittsburgho ko
munistų eilėse dirbęs FBI a- 
gentas Cvetic liudijo Kongre
sui, kad Vakarų Pennsylvani- 
jos komunistų vadas Steve 
Nelson kėlęs klausimą, kaip 
parengti vadą, kuris galėtų jį 
pavduoti, jei jis pats būtų su
imtas. O vienuolikos komunis
tų vadų teismas New Yorke 
parodė, kad yra ir kam ginti 
iki ausų įklimpusius komunis
tus.

Fabrikų branduoliai

B. Vasiljevas reikalauja, kad 
fabrikuose, nors komunistų 
partija ir veiktų viešai, būtų 
sudaryti slapti branduoliai. J 
slaptus jų susirinkimus, be par
tijos narių, gali būti įsileisti tik 
vsiškai patikimi “prijaučiantie
ji.” Visi turi taip dengtis, kad 
niekas nesuprastų, .jog jie ko
munistai. JAV komunistų par
tijos oficialus organas “The 
Party Organizer” tuo pačiu 
laiku taip pat skatino daugiau 
įsitvirtinti pramonės centruose 
ir didžiuose fabrikuose.

Šis įsakymas buvo ir tebėra 
uoliai vykdomas. 1931 m. vei
kė tiktai 125 raudonieji bran
duoliai, o šiandien jų yra tūks
tančiai. Jie apima apie 25,000 
komunistų partijos narių, už 
kurių dar stovi 10 kart dau
giau “prijaučiančių.” Vienas 
JAV karininkas šiuos komunis
tų lizdus fabrikuose pavadino 
priešo divizijomis, išdėstytomis 
pačiose strategiškiausiose vie
tose.

Per raudonuosius branduo
lius, kurių yra visuose svarbes
niuose fabrikuose, komunistai 
prieina prie kitų darbininkų ir 
unijų. Apie pusė milijono dar
bininkų priklauso komunistų 
kontroliuojamoms unijoms, 
kaip United Electrical ir Radio 
and Machine Workers of Ame- 
rica. O pirmosios iš jų dar

bininkai dirba tokiuose svar
biuose fabrikuose, kaip Gene
ral Electric ir Westinghou.se, 
taip pat sprausminių lėktuvų, 
radaro įrengimų ir atominės e- 
nergijos įmonėse. Ką tai reiš
kia karo atveju, galima leng
vai suprasti.

Komunistų rėmėjai

Pagaliau B. Vasiljevas nuro
do, kad ir geriausiai organi
zuotas pogrindis neatliks savo 
uždavinio, jei neturės įtakos 
visuomenei. Prie jos patariama 
eiti per vadinamas “fronto or
ganizacijas”, kaip darbo uni
jas bei įvairias kultūrines 
draugijas. Amerikoje tokiomis 
fronto organizacijomis (pagal 
JAV generalinio prokuroro 
pranešimą) yra: Civil Rights 
Congress, Congress of Ameri
can \Vomen, American Slav 
Congress, American Commit- 
tee for the Protection of Fo
reign Born, Committee for a 
Democratic Far Eastern Policy 
ir k. Organizacijose dalyvauja 
dažniausia ne partijos nariai, 
bet yra kompartijos kontrolė
je. Jų autoritetą palaiko pasi
gauti žymesni intelektualai.

Bolševikinio fronto organi
zacijos įuošia kandidatus į ko
munistų partiją, finansuoja 
partijos veiklą, varo komunis
tinę propagandą ir atlieka to
kius uždavinius, kurių komu
nistų partija tiesiai negali im
tis: tuojau sukeltų visuomenės 
įtarimą. Šios organizacijos 
kompartiją pridengia.

Pogrindžio bijomasi, bet jis yra

Komunistų partiją priden
giantieji labai susirūpinę, kad 
ji nebūtų uždrausta. Susirūpi
nusi ir pati kompartija, kuri 
deda visas pastangas, kad to 
neįvyktų. Tas neigiamai pa
veiktų švyluojančius komunis
tų simpatikus ir sumažintų jos 
įtaką. Patys komunistai gyvai 
palaiko mintį, kad uždraudus 
kompartiją ji sulystų į pogrin
dį. Bet šis motyvas neturi jo
kios vertes. Komunistai po
grindį laiko stipriausia savo 
baze: ją turėjo prieš 20 metų 
ir dabar tebeturi. Nuo Ameri
kos priklauso, ar jį suvaldys 
ar bus pati komunistų užval
dyta, kad nuskęstų kraujuose 
ir ašarose.
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, Namai, gimtieji namai! Kiekvieno žingsniai čia 
skamba kaip liūliuojanti muzika. Čia kambarių sienos 
—galerijų paveikslai, kurias nutapėme patys, įdėdami 
praėjusius metus. Stalai, kokie jūs draugiški, — ant 
jūsų ilsis didelė šventa rimtis, ir jūs niekada jos nesu- 
drumsčiate. Jūs pridengti balta drobe, kuri turi savo 
kvapą. Ir visa, sienos, baldai ir mano rankos kvepia 
žiedais ir laukų vėju.

piRMĄSIAS dienas namiškiai apsupo mane keista 
nuotaika. Buvau lyg didelė viešnia, kuriai stengiasi 

visi patarnauti. Migdė ilgai, ir motina nešė arbatą net 
į lovą.

— Anuška,—kalbėjo ji man, — džiaugiuos, kad tau 
pasisekė. Miestas—ne kaimas. Ak, kaip norėčiau ten 
vykti, kur tokia bajorija!

— Bajorija! Visi žmonės yra lygūs, mama!
— Ne. ne, Anuška! Nesakyk, taip tau netinka da

bar, kai suradai rinktinį. Reikia iš čia veržtis, čia pa
doriam žmogui tvanku, uždusti galima. Pamatysi, tik 
vienai dienai čia įdomu.

Vengiau leistis į ginčus, ir motina, rodos, laukė 
kitos progos igliau pasikalbėti. Ką jai sakysiu? Neži
nau. Pirmiausia turit) pasikalbėti su tėveliu.

Bet jis—visą laiką šypsojosi man ir prisodino prie 
kambario smulkių darbelių. Sako, sekmadienį būsią 
svečių. Bet kas jie — to nesužinojau.

Buvo truputį keista, kad tėvelis nesivedė manęs i 
laukus pažiūrėti, koks šiemet vasarojus, kaip plaukia 

rugiai. Niekada neprisiminė jis ir Povilo. Tartum jo 
visai nebūtų. Jaučiau, jis aplinkui maišosi ir žino, kad 
aš parvažiavau bet — neužeina. Tas stebino mane: ar
gi jis toks išdidus. O jį pamatyti norėjau, kaip 
atrodo, kuo jis gyvena?

Šeštadienio popietėj, kai tvarkiau stalus, didžiaja
me kambaryje, jis įėjo. Atrodo, nesitikėjo čia rasti ma
ne. Vos įžengęs sumišo ir nežinojo, ar trauktis pro du
ris, ar eiti ir su manim pasisveikinti. Tačiau jis pri
ėjo. Tos pačios tamsios akys žvelgė į mane ir tuoj nu
sisuko į langą. Veidas truputį išblyškęs, išvargęs. Ne
jučiom jis perbraukė ranka per kaktą, pataisė palei ausį 
plaukus, sudaužė per kišenę ir pasisakė tėvelio ieškąs. 
Jo balse buvo dar mano nepatirtas kietumas ir liūde
sys. Tėvelio namuose nebuvo. Ir jis nieko daugiau ne
sumezgė pasakyti. Žengė žingsnį prie lango. Tuo metu 
.jo ilgi batai sugirgždėjo. Dirstelėjo į juos ir ėjo durų 
link. Duryse dar atsigręžė, tartum supratęs, kad taip 
išeiti nedraugiška, ir man nusišypsojo.

— Puiku, kad nesididžiavote ir parvažiavote. Ar 
ilgam?

Gerai nesuvokiau, kas dėjosi many. Visa tai buvo 
pasijutau tokia nedrąsi, lyg vaikas. Tuo metu, kai jis 
klausė manęs, dirstelėjau į jį, stovintį duryse. Dešinę 
jau laikė uždėjęs ant durų rankenos. Truputį pasilen
kęs, lyg neišsitektų duryse, jis stovėjo valandėlę ir į ma
ne žiūrėjo. Rodos, jis kvepėjo laukais, miško atokaitos 
sakais. Lyg žemės dvasia, šaltą žiemą iškentusi, jis sto
vėjo prieš mane.

— Nežinau. Povilėli. atsakiau jam švelniai ir ne- 
taip nelaukta ir neįtikima. Mano pakili nuotaika dingo, 
drąsiai ir nuraudau. Jis man pasirodė toks artimas, 
toks savas, lyg vakar, grįžtant iš miestelio sutiktas. 
Tačiau norėjau betgi, pasislėpti, kam aš taip atsakiau.

— Ak štai kaip! — jis nusišypsojo ir išėjo, ir žings
niai ištirpo žolėje.

Prišokau prie lango, bet jo niekur nebuvo. Taip 
greit išeiti! Nelaukė .jis manęs! Toks šaltas, išdidus, kaip 
teisėjas jis žiūrėjo į mane. įsirėmęs durų angoje. Tada 
pagalvojau — jis teisus. Jis žino, kad aš pasižadėjus 
Zigmantui.

Grįžau prie stalų ir indaujos ir stengiausi negalvo
ti, bet jo vaizdas brovėsi manin ir nuolatos drumstė. 
Kiek daug slepia jis savy, kiek daug. Ne tokį palikau! 
Praeidama žiema kažką jam atnešė brangaus...

gEKMADIENIS man buvo didžiausia šventė. Jis slėpė 
savy tiek daug, kad mane visiškai pribaigė. Visa 

man paaiškėjo, kodėl tėvus supo tokia nuotaika ir ko
dėl taip pasitiko Povilas.

Nuvažiavome į bažnyčią. Sėdėjom mediniuose suo
luose. Perbraukiau nuabliuotas pušines lentas, ar jos 
tos pačios, kur seniau gulėjo maldaknygė. Peržvelgiau 
bažnyčios paveikslus. Visur tas pats, visur tas pats! 
Ir altoriaus Dievo Motina žiūri tuo pačiu liūdnu žvilgs
niu į mane.

Parsidėjo suma. Suskambo lietuviškos giesmės. 
Man ašaros suivrpo akyse. Ir giedojau, giedojau, kaip 
dar niekada. Nejutau, kaip keitėsi mišių dalys. Iš savo 
nuotaikos pabudau tik iš bažnyčios išėjus.

Atsidūriau pažįstamų būrelyje. Visi sveikino mane 
ir daug klausinėjo. Tačiau kažkoks tarpas mus skyrė. 
Jie turi daugiau negu aš, jie kažką savy surado. Mer
gaičių dauguma vilkėjo tautinius drabužius, ir aš prie 
jų savo juoda suknele tikrai nepritikau. Atsisveikinau, 
kad ,ių nevaržyčiau, nes jos tarp savęs šnibždėjosi ir 
tarėsi.

Ieškojau tėvelio. Už šventoriaus vartų būriavosi 
žmones ir, sustoję prie tvorų, kalbėjosi.

Kaip nulaužti medžiai atrodė šie žmonės. Jų šak
nys giliai į meę įsisiurbę, bet liemuo neturi jokios ša
kelės. Ir kas gali užklysti į šiuos žmones? Jie svetimi 
bet kokiai gilesnei minčiai, grožio spindulėliui.

Kažkas baisiai svetimo pasivaideno šituose kaimie
čiuose Mane nupurtė šaltis. Prisiminiau Žitomyrių. 
sekmadienio piepiečius. Skoningai apsirengusių draugija 
žaidžia mintim, svaido idėjas, svajoja ir kuria. Ir nau
jos knygos ten prasiverčia politika su visomis slapto
mis istorijėlėmis. Ir ką gali žinoti šie žmonės? Jie kalba 
tik aipe klėtis, derlių ir bandas.

Perėjau miestelį iki upės. Visur taip svetima, ne

jauku. Niekur neradau tėvelio. Grįžau pas panelę Ste
faniją. (Ten stovėjo mūsų arkliai). Jos paprašiau pra
nešti tėveliui, kad pėsčia išėjau namo.

Mum iš miestelio į namus netoli: tik persisverk per 
porą kalnelių, ir jau sodybos vartai. Praėjus kapines, 
nusileidau takais pakalnėn ir atsidūriau paupio laukuo
se. Siauras takelis raitėsi tarp rugių. Pūstelėjo vėjelis. 
Varpos sušnero, tartum pasiguodė, kad dar ne vasara, 
ne brandos metas. Jos ką tik išplaukę. Sujuda visas lau
kas. Žvelgiu tolyn tolyn. Nuo Kiškio kalnelio kyla ban
gos. Viena kitą vydamos, pasikuždėdamos, jo skuba 
tiesiai į mane. Paglostau šnerančias varpas ir lėtais 
žingsniais einu. Noriu įsiklausyti į šį šlamesį, į bundan
čią vasarą, noriu pasiguosti tiems laukams.

Takelis sukasi. Kairėje baigiasi rugiai ir atsiveria 
pieva. Per ją susikibę krūmokšniai skuba į paupį. Jų 
viduryje nudžiūvęs gluosnis, išsiskėtęs, rodos, nuogom 
šakom nori nudraskyti ievų žalumą. Jo viršūnėje tupi 
varna, lyg ragana vaiduoklė savo soste dairosi į plau
kiančius laukus. Pamačiusi mane, ji ištiesia kaklą ir šiur
piai sukranksi. Pakyla, apsuka gluosnį ir plasnoja 
tiesiai per mano galvą.

— Kur, kur? — rodos, šaukia ji man krankdama, 
— Čia ne tavo laukai!

Varna nuskrenda. Jos šešėlis perskrodžia saulėtus 
laukus ir dingsta už paupio medžių. Stabteliu. Aplinkui 
tylu, tylu, girdi, kaip žolėje vabalėliai knibžda, upėje 
žuvelė pliaukšteli. Kad nors dainelės posmas kur su
skambėtų. kur juokas atsišauktų, nebūtų tap tuščia ir 
nyku. Tokia sunki ši semkadienio rimtis. Kaip sunkus 
akmuo ji gula ant manęs ir slegia, slegia...

I paupį traukiasi didelė sodri žolė. Tuoj sušvytruos 
čia dalgiai ir jos puošnumą į pradalges suguldys. Ateis 
grėbėjos, sijonus pasikaišę, vartys kvepiantį šieną ir 
jom širdžių neskaudės.

Čia mano jaunystės karalystė, čia bėgiojom, taškė
mės upelyje, su Nosinaitėm gaudėm žuveles ir vėl jas 
paleidom. Vakarais iš senų gluosnių nešėm medžio ga
balėlius, kurie švietė mažais taškais, ir mums atrodė, 
kad mūsų delne perlai. Kiek buvo džiaugsmo ir krykšta
vimo anuose metuose!

Westinghou.se
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Sidabrinė sukaktis
Gegužės 29 d. sukanka ly

giai dvidešimt penkeri metai, 
kai prel. Jonas Balkūnas, M&- 
petho, N. Y., Viešpaties Jėzaus 
Atsimainymo lietuvių parapi
jos klebonas, buvo įšventintas 
kunigu. Šiai reikšmingai kuni
go gyvenime sukakčiai atžy
mėti ir Gerbiamajam Sukaktu
vininkui pagerbti dėkingi Ma- 
spetho parapijiečiai ir jų bi
čiuliai rengia gegužės 30 d. 
puotą, įvykstančią Klasčiaus 
salėje, Maspethe.

Rengimo Komitetas, sveikin
damas mieląjį Kleboną, nori ir 
pasidalinti bent keliomis žinio
mis iš Prelato turiningo gyve
nimo ir reikšmingos veiklos.

Prel. Jonas Balkūnas gimė 
1902 m. spalių 22 d. Maltby, 
Pa., netoli Pittstono, Pa., ang- 
liėš kasyklų apylinkėje. Jo tė- 
vęfiai — Simonas ir Ona (Paš
kevičiūtė) Balkūnai žalę iš 
Dzūkijos.

Dar vaikystėje mūsų jubilia
tas "buvo tėvelių išvežtas į Lie
tuvą, bet neilgai ten Balkūnų 
šeima prabuvo. Netrukus Bal
konai grįžo atgal. Pradžios mo
kyklas mūsų Jubiliatas lankė 
Plymouthe, Duryea ir Pittsto- 
ne. Prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą, 1912 m., visa šeima vėl 
gr£o į Lietuvą ir apsigyveno 
Marijampolėje.
-Karo metu ir tuoj po karo 

J. Balkūnas mokėsi Mari- 
įaiųpolės “Žiburio” gimnazijo
je. Ten jis buvo veiklus naujo 
yetuvOje lietuvių katalikų jau
nimo Ateitininkų sąjūdžio na- 

/ryS.
1919 m. jis įstojo į Seinų ku

nigų seminariją, kurioje mokė
ti trejus metus. 1922 m. visa 
Balkumi šeima vėl grįžo į A- 

i mėriką. Jaunas klierikas Bal
kūnas buvo priimtas į Brook
lyno vyskupiją ir tuojau išsiųs
tas į Niagara Falls, N. Y., se
minariją, kurią jis baigė 1926 
m. pavasarį. Kunigu įšventin
tas buvo 1926 m. gegužės 29 d. 
‘ Pirmiausia naujam kunigui 
teko tris mėnesius padirbėti 
Brooklyno šv. Liudviko (kita
taučių) parapijoje, iš kurios tų 
mėtų rudenį jis buvo perkeltas 
vikaru į Apreiškimo parapiją. 
Nuo to laiko kun. Balkūnas1 . •
dirbo tik lietuvių parapijose.

1928 metų vasarą jauno ku
nigo sveikata taip nusilpnėjo, 
kad turėjo išvykti į Denver, 
Colorado, net visiems metams 
gydytis.

Nuo 1929 m. birželio iki 1933 
m. spalio 1 d. kun. Balkūnas 
buvo vikaru Angelų Karalienės 
parapijoje, kurioje jam teko 
kurį Miką eiti ir parapijos ad
ministratoriaus pareigas. 1933 
m. spalio 1 d. kun. Balkūnas

buvo paskirtas Mapetho V. J. 
Atsimainymo para, i jos klebo
nu, kuino pareigas garbingai 
eidamas ir susilaukė 25 metų 
kunigavimo sukakties.

Visi esame liudn.inkai, kaip 
vaizdžiai pasikeitė Maspe.no 
veidas nuo to laiko, kai čia atė
jo dabartinis klebonas. Per pir
muosius dvejus met s išdygo 
nauja, jauki bažnyčia, o 1911 
m. susilaukta naujos kleljoni- 
jos. Visos senos skolos išmokė
tos. Naujosios statybos skolų 
nėra. Padidintas bažnyčios 
statybos fondas per 8u,OjJ do

viduje tikrai labai graži dvasia, 
krikščioniškas susiklausymas.

Parapijos reikalų gražus 
tvarkymas, nuolat daroma pa
žanga, atkreipė ir Bažnyčios 
vyriau.'io< vadovybės dėmesį. 
Ir štai 1948 m. balandžio mėn. 
mūsų klebonas buvo Jo Šven- 
tcnvbės Popiežiaus Pijaus XII 
pakeltas prelatu. Tai pirmuti
nis Nevv Yorko apylinkėje lie
tuvis kunigas, susilaukęs tokio 
aukšto Bažnyčios atžymėjimo. 
Jvei tindamas prelato gilų paty-
rimą sunkiuose administraci
niuose reikaluose ir jo išmin-

PRELATASJ. BALKŪNAS

lerių. Parapijos finansinė apy
varta kasmet auga.

Tai skaitlinės, bet jos vaiz
duoja ir parapijiečių pasiauko
jimą parapijai, ir jų meilę savo 
tikybai, ir jų pagarbą ir p.isi- 
rišimą savo vadams.

Dabartiniam klebonui pra
dėjus parapijai vadovauti, pa
rapija paaugo visais atžvil
giais. Atsirado visa eilė drau
gijų, kurių čia yra per dvyli
ka. Pasikviestos seselės prart- 
ciškietės, kuries moko vaiku
čius tikybos ir lietuvių kalbos, 
pagelbsti apaštalavimo d irbo, 
skoningai išpuošia bažnyčią di
desnių iškilmių proga. Parapi
jos draugijos visada artimai ir 
glaudžiai talkininkauja klebo
nui ir jo kunigams pagelbinin- 
kams, kuriais per daugel metų 
yra kun. Pijus Lekešis ir kun. 
Jonas Kartavičius.

Parapijos bažnyčia sekma
dieniais per penkerias mišias 
yra pilna tikinčiųjų. Parapijos
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DEXTER PARKE
BROOKLYNE, N. Y.

sujungto laikraščio “Darbininko” ir jo leidėjų T.T. Pran
ciškoną Brooklyne įsikūrii .o proga ruošiama

I I

Lietuviu Diena 
fe 

su puikia programa

si

Liaudies dainos, tautiniai šokiai. įvairūs laimėjimai.

Vietos ir apylinkės lietuviai šiemet ypatingu bū it; r: :■><:- 
gausiai dalyvauti Lietuvių Dienoje.
Iš tolimesnių vietovių ruošiamos ekskursijos autobusais. I

* ■'* g. •_ ‘• •‘•b

tį. Jo Ekscelencija Brooklyno 
arkiv. Thomas E. Molloy pa
skyrė prel. J. Balkūną Brookly
no vyskupijos patarėju.

Mūsų Prelato energija, darb
štumas ir sumanumas nesiri
boja Maspethu. Jis nuo pat 
jaunystės dienų veiklus visuo
menininkas. Amerikoje nuo 
pat seminarijos laikų jis do
mėjosi ir domisi gyvaisiais lie
tuvių tautos reikalais, lietuvių

A T H O L

Remia BALFą

Athol’o BALFo skyrius bal.
29 d. sukvietė vietos lietuvius 
į parapijos salę, pasiūlęs jiems 
vaišes, kavutę, kortų lošimus
I ei smagią programą. Iš Gard- 
ner, Mass. pakviestas Aušros 
choras, vadovaujamas muz. 
V. Adomavičiaus, padainavo 
lietuviškų dainų. Labai patiko 
klausytojams solistės I- Ado
mavičienės solo. Skyriaus gar
bės p-kas kun. P. Juraitis, val
dyba ir svečiai džiaugėsi sėk-

’ mingu parengimu, atnešusiu
BALFui 70 dolerių.

Gavo diplomus

Anglų kalbos vakariniai kur
sai baigė šių metų darbą. Geg.
II d. dvylikai klausytojų buvo 
iškilmingai įteikti diplomai. 
Kalbėjo Mokyklų Kom. pirm.
J. G. Hausman ir Rūmų atsto
vas (Statė Repr. S. J. Boud- 
reau). I. ir V. Adomavičiai ak
tą paįvairino muzikine progra
ma. Kursai yra nemokami ir 
v dėjo W. R. Colton’o atydžiai 
vedami.

I’agerbė motinas

šeštadieninės parapijos mo
kyklos mokiniai, vad. seselės 
M. Vaičiūnaitės gegužės 13 d. 
atliko programą motinoms pa
gerbti. Buvo pašokta taut. šo-

katalikų organizacijomis, spau
da. Bendradarbiauti spaudoje 
jis pradėjo būdamas klieriku, 
ir iki šiol nėra paleidęs plunks
nos iš rankos. Įvairiais dienos 
klausimais jo straipsnių buvo 
“Amkrikoje”, “Darbininke”, 
“Studentų Žodyje”, “Ateityje”, 
“Lietuvių Žiniose”, Kunigų 
Vienybės biuleteniuose. Drau
ge su keliais kitais apylirkės 
pinigais ir pasauliečiais Pre
latas buvo vienas pirmųjų “A- 
merikos” laikraščio steigėjų, 
bendradarbių ir palaikytojų. 
Prieš kelis mėnesius, Prelatas 
gal daugiausia pasirūpino, kad 
įvyktų trijų katalikų laikraš
čių susijungimas ir tuo būtų 
užtikrinta tvirta lietuvių kata
likų spaudos ateitis.

Jis visada tikėjo į organizuo
tos veiklos naudą ir reikšmę, 
nes tai atitinka Katalikų Akci
jos dėsnius ir paskirtį. Todėl jis 
visada rėmė centrines Ame
rikos katalikų organizacijas, 
kaip Federaciją, Susivienijimą, 
Moterų Sąjungą, L. Vyčius ir 
t.t. Kaip plati jo veikla ir jo 
einamų pareigų apimtis, gali
ma suprasti iš šių faktų: šiuo 
metu Prelatas yra Katalikų 
Federacijos Dvasios Vadas, A- 
merikos Lietuvių Tarybos na
rys, Ateitininkų Šelpimo Fondo 
pirmininkas. Bendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo di
rektorių tarybos narys. Be to, 
Prelatas yra dažnai kviečiamas 
su pamokslais ir prakalbomis 
ne tik pas lietuvius įvairiose 
Amerikos vietose, bet ir pas 
kitataučius. Visur jis kelia Lie
tuvos vardą ir gina jos laisvės 
bylą.

Prelatui teko daug padirbėti 
ir tremtinių atkvietimo ir įkur
dinimo antyje. Kai tik įsistei
gė National Catholic Resettle- 
ment Council, prel. J. Balkū
nas buvo-pakviestas. jos na
riu. Tas pareigas eidamas, jis 
turėjo dalyvauti daugelyje šios 
vertingos organizacijos susiva
žiavimų įvairiose Amerikos 
vietovėse. Nemažam atvyku
siųjų tremtinių skaičiui yra pa
dėjęs susirasti darbą ir butą.

Maspetho parapijiečiai gali 
pasigerėti, kad jų klebonas taip 
daug pajėgia, kad jis visų taip 
gerbiamas ir mylimas.

J. B. Lėk.

, MASS.

kių, padainuota dainų ir pade
klamuota eilių. Be to suvaidin
tas vaizdelis “Be motinėlės”, 
kuriame dalyvavo: vaizdelio 
rengėjas L Benešiūnas, Br. Ta
mašauskienė ir mažieji: L. ir 
Z. Tamašauskaitė, K Sima- 
nauskas, B. Simanauskaitė. Po 
programos vyčiai motinas pa
kvietė prie vaišių stalo.

Vedybų sukaktis
Tremtiniai Petras ir Elena 

Adomavičiai prieš metus at
vykę į Atholą, š. m. balandžio 
22 d. minėjo savo vedybų 45 
metų sukaktį P. Adomavičius 
Lietuvoje buvo Vyr. Tribunolo 
teisėjas.

Vyskupo atsilankymas
VVorcesterio vyskupas gegu

žės 23 d. aplankė Athol’o liet, 
šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčią ir 16 jaunuolių suteikė 
sutvirtino sakramenta.

A. Nendrė

• JAV karo veteranai kata
likai suaukojo 66 tūkstančius 
dolerių pastatymui “Taikos 
Karalienės” šventovei Hiroshi- 
moje, toje vietoje, kur nukrito 
pirmoji atominė bomba, kur 
seserys vienuolės pranciškietės 
dieną ir naktį melsis už pasau
lio taiką.

ESAME NEDIDELI, BET STIPRŪS
{spūdžiai iš

Esi graži...
Gegužės 20 d. Lavvrencui

išaušo kiek miglota, bet šviesi 
savo iškilmėmis. Jau nuo pat 
ryto prie bažnyčios ir kleboni
jos būriavosi žmonės. 9 valan
dą klebonijos namo duryse 
pasirodė Prel. Pranciškus M. 
Juras, pasirengęs investicijos 
pamaldoms. Jis buvo sutiktas 
ir nulydėtas į bažnyčią būrio 
kunigų ir altaristų.

Bažnyčioje tą rytą viskas 
buvo iškilminga ir nepapras
ta. Tai buvo pirmosios šv. Mi
šios, atnašaujamos kun. Pr. 
M. Juro kaip Prelato. Jam asi
stavo kun. J. Kidykas S. J., 
kun. J. Švagždys ir kun. A. 
Janiūnas. Pritaikytą pamokslą 
pasakė Prel. L. Tulaba, atvy
kęs iš Romos.

Per pamaldas giedojo para
pijos choras V. Camevalli “Ro- 
sa Mistica” mišias, o muz. Alg. 
Šimkus grojo vargonais. Ope
ros solistas Ip. Na ura gis giedo
jo “Totą pulchra” ir “Malda 
už tėvynę.”

Viskas buvo ir maldinga ir 
gražu. Kilo padėkos maldos 
Viešpačiui ir prašymai saugoti 
mūsų tautą ir jos darbščius 
veikėjus.

Mūsų miestas švenčia
Darbštusis Prel. Pr. Juras 

visam Lavvrence yra taip sa
vas, tartum būtų čia gimęs. 
Visi jį gerai pažįsta. Kai buvo 
patirta, kad jis švenčia savo 
60 metų sukaktį, susiliejusią 
su jo pakėlimu į prelatus, tai 
nevienas pastebėdavo: “tai vi
so mūsų miesto šventė.” Vie
tinis anglų dienraštis “Law- 
rence Daily Eagle”, leidžiamas 
nuo 1868 m., įsidėjo platų ap-

Lawrenco iškilmių
B. S., Kan. F. Kapočius, T. 
Justinas Vaškys OFM, Kan. J. 
Končius; Mr. John E. Fenton, 
teisėjas; Mr. James P. Mee- 
han, miesto mayoras; Mr. Wil- 
liam X. Wall kongresmanas; 
Very Rev. James M. Hurley 
O.S.B.; L. Šimutis, “Draugo” 
redaktorius; Kun. K. Vasys; 
Antanas J. Vasiliauskas, £ 
Billa, Kun. J. Kidykas, S. J., 
Msgr L. Tulaba, Prel. J. Bal
kūnas, Prel. K. Urbonavičius, 
Kun. P. Virmauskis; A. O. 
S h alina, Lietuvos garbės kon
sulas; Kun. J. Jančius, Very 
Rev. A. McQuade O. S. B., 
Kun. J. Švagždys, Mr. J. A. 
Flynn, Dr. Paul A. Oskar, 
Kun. St. Yla, Kun. J. Juškaitis, 
Kun. A. Bružas MS ir k.

Vai turiu, turiu
Nuoširdžios kalbos ir sveiki

nimai buvo paįvairinti meninės 
programos. Dainavo šv. Pran
ciškaus parapijos mišrus ir vy
rų choras, diriguojamas muz. 
Algio Šimkaus, o solo — Iza
belė Zolubaitė, Fr. Suslovich, 
Stella Raznauskaitė ir Ip. Nau- 
ragis. Labai gražiai skambėjo 
Fr. Suslovich dainos, ypač lie
tuviška * tarsena, nors čia yra 
gimusi. Ip. Nauragio dinamiš
kai aidėjo “Augo girelėj”, 
“Tamsioj naktelėj” ir arija iš 
“Sevilijos kirpėjo”.

Kai pabaigoje Prelatas vi
siems dėkojo ir atsiprašinėjo, 
kad jis nedaug nuveikęs, prisi
minė viena nuskambėjusi dai
na ”Vai turiu, turiu...” Jis tu
ri daug rūpesčių ir gražių su
manymų, kuriuos pasiryžęs 
vykdyti. Bet ir prašo visų lie
tuvių į talką gimtajam kraš
tui laisvinti, lietuvių kultūrai

rašymą tų. iškilmių, kurioms skleisti ir tikėjimui stiprinti.
žmonės po pietų rinkosi į St 
Mary’s parapijos didžiąją sa
lę.

Gyvuok ilgus metus!
Salėje žmonės jau buvo sau

sakimšai susėdę už apvalių 
stalų, kai prie didžiojo stalo 
vietas užėmė Gerbiamasis 
Prelatas ir atvykusieji jį pa
gerbti aukštieji svečiai. J. Pul- 
vino orkestrui grojant, Prela
tas buvo sutiktas ilgais ploji
mais.

Vaišes pradėjo parengimo 
komiteto pirm. Ed. Billa, pa
reiškęs, kad “Lawrence lietu
viai yra negausūs, bet stiprūs, 
nes turi į ką stipriai atsirem
ti — į savo dvasios vadą Prel. 
Pr. Jurą. Gyvuok, brangus 
Prelate, dar ilgus metus!”

Toliau jis perdavė progra
mą vesti Prelat. J. Balkūnui, 
atvykusiam iš Maspeth, N. Y. 
Su gražiu lengvu sąmojum 
Prel. J. Balkūnas pravedė visą 
vaišių programą ir gausius 
sveikinimus. Jų buvo iš visos 
Amerikos ir pynėsi apie vieną 
mintį: “džiugu, kad garbingi 
mūsų veikėjai susilaukia nu
pelnytos pagarbos.”

Prie didžiojo stalo sėdėjo ir 
sveikino: Msgr. Joseph David, 
D. D., Msgr. P. Abouzeid

Vere dignum...
Visų buvo vienas įsitikini

mas, kad Bažnyčios vyresnybė 
vertai* atžymėjo Dievui ir sa
vo Tautai nusipelnusį kunigą. 
Tai pabrėžiama ir gausiuose 
sveikinimuose raštu. Dalis jų 
surinkta atspaustoje “Pasvei
kinimo ir pagerbimo progra
moje”. Čia randame sveikini
mus Bostono Arkivysk. Ri
chard J. Cushing, Vysk. P. Bu
čio, Vysk. V. Padolskio, Vysk. 
V. Brizgio, Lietuvos pasiunti
nybės Vašingtone patarėjo J. 
Kajecko, Lietuvos gen. konsu
lo J. Budrio ALR Federacijos 
pirm. St. Piežos, Vyčių pirm. 
Al. Vasiliausko ir dvasios va
do kun. C. Jutkevičiaus, Atei
tininkų Moksleivių S-gos pirm. 
J. Baužinsko ir visos eilės kitų 
organizacijų, kongregacijų ir 
paskirų asmenų. Knygelėje 
trumpai aprašyta ir Prel. Pr. 
Juro veikla (lietuviškai — 
kun. V. Paulausko, angliškai— 
kun. A. Janiūno). Piešiniais 
pavaizduotas kryžius, samano
ta bakūžė ir švyturys rankoje 
labai tiksliai išreiškia tas idė
jas, kurias skleisdamas Prel. 
Pr. Juras pasiekė 60 metų ir 
vertai nupelnyto poaukščio.

—S

DIDYSIS TESTA
MENTAS

Nieko nėra nepastovesnio, 
kaip mūsų dienos! Jos bėga lyg 
sraunus pavasario upelis. Ne
jučiomis priartėjo prie mūsų 
viena didingųjų švenčių —tai 
Dievo Kūno, arba Devintinių 
šventė — su visa oktava.

Ji mums didinga ir brangi, 
nes tai šv. Sakramento šventė, 
tai Didžiojo Testamento pali
kimo šventė. Kristus paliko sa
ve žmonijai duonos ir vyno pa
vidale. Tai nenykstantis turtas 
žmonijai, kuris niekada neišse
miamas. Antroji Testamento 
dalis, tai Kristaus valia: “Kas 
šitą duoną valgo, bus gyvas per 
amžius.” (Jon. 6,59.)

Dievo Kūno šventė yra lyg 
papildymas Didžiojo Ketvirta
dienio iškilmės, kurią kiek ap
riboja Didžiosios Savaitės rim
tis ir Bažnyčios gedulas dėl 
Kristaus kančios ir mirties.

Su atgijusia gamta, su pir
maisiais žiedais Dievo Kūno 
šventėje išsiveržia iš žmonijos 
širdžių didysis triumfas Kris
tui. Mūsų tėvynėje Lietuvoje 
ypatingai gražia procesija už
sibaigdavo ši didinga šventė. 
Procesija darė gilų įspūdį ne
tik ištikimiems savo krašto 
tikintiesiems, bet ir mūsų kra
što abiems bedieviškiems oku
pantams!

Prieš saulės šviesoje žėrin
čią monstranciją linko tikinčio 
ir religijoje abejingo keliai. O 
iš lūpų tryško reikšmingi gies
mės žodžiai:

Viešpatie Jėzau, mūsų Val
dove, teikis priimti garbę ir 
šlovę,

Dovanas tavo dažnai atmi
nę, Tau ačiū sakom susigrau
dinę.”

Didingoji procesija yra sim
bolis mūsų didžiosios kelionės 
žemėje iš Dievo vėl pas Die
vą!

Keturios giedamos Evangeli
jos išreiškia Kristaus norą, kad 
Jo mokslas būtų skelbiamas 
visose pasaulio šalyse, visoms 
tautoms.

Didysis Testamentas — šv. 
Komunija yra brangus turtas 
ir mūsų laikų žmonijai. Beieš
kantiems tiesos — Kristus yra 
tiesa. Asmenims ir tautoms, 
ieškančios kelio į geresnę atei
tį — Jis yra kelias.

Persekiojamiems krikščio
nims, kurie kenčia žiaurius tar
dymus, miršta kalėjimuos, ar 
išvežti į darbo vergų stovyklas 
nyksta lyg pavasario sniegas, 
jiems Kirstus yra stiprybė ir 
paguoda. Kuriems išplėšiama 
gyvybė — Jis yra Gyvenimas.

Neseniai šventuoju paskelb
tas kardinolas Jonas Fišeris 
sakydavęs: “Kas norėtų panai
kinti Švč. Sakramentą, tas pa
darytų blogiau, negu panaikin
tų pasauliui saulę.”

“Valgyk gyvenimą, gerk 
gyvenimą, tai tu gyvensi ir ta
vo gyvenimas bus tobulas” — 
sako šv. Augustinas.

K. F. K.

KONGREGACIJOS RftMfJŲ VALDYBA

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJOS

RĖMĖJU SEIMAS
a

globojamas šv. Petro lietuvių parapijos So. Bostone, įvyks BIRŽELIO (JUNE) 3 D., 
sekmadienį.

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis šv. Petro lietuvių bažnyčioje 10 vai. ryto. Po
sėdžiai prasidės po pietų 2 vai. Lietuvių Piliečių Draugijos salėje, kampas W. Broadway ir E 
Street.

Paskaitas skaitys PROF. KUN. ST. YLA iš Putnam, Conn. ir PROF. DR. A. ŠIDLAUS
KAITE iš Kanados. Apie Kongregacijos veiklą pranešimą padarys MOTINA LIGORIJA iš 
Brockton, Mass.

Visus Rėmėjus ir Bičiulius maloniai prašome dalyvauti pamaldose ir posėdyje.

Maspe.no
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Italijos vaizdu estetika
Šių metų Lietuvių Rašytojų 

Draugijos literatūros premiją 
laimėjo A. Vaičiulaičio “Itali
jos vaizdai”. Čia ir dirstelkim 
į šios knygos estetinę ir groži
nę vertę.

Devyniolika Italijos vaizde
lių siužeto atžvilgiu gana įvai
rūs ir mišrūs. Pavaizduota čia 
Italija nuo Milano iki Neapo
lio. Vaizdavimo atžvilgiu čia 
išsiskiria statinis ir dinaminis 
momentas. Dalis tų vaizdų ap
ima negyvą meninę bei istorinę 
tikrovę, dalis siejasi su žmo
nėmis — gyvais ar mirusiais— 
ir įvykiais.

Nėra abejojimo, kad A. Vai
čiulaičiui tenka grožinės Itali
jos tikrovės mūsų literatūroje 
atidengimo vaidmuo. Mes visi 
svajojom apie tą kraštą * ir 
daug apie jį buvom skaitę ir 
girdėję, bet meniškai- mums jį 
parodė tik rašytojas. Taip juk 
buvo su Alpių kalnais iki Al
brechto Hallerio ir su šiaurės 
jūra iki Heinrich Heinės, kol 
jis savo veikaluose atidengė 
tų dviejų gamtos stichijų gro
žį.

Meninė tikrovė kaip sub
stratas rašytojui duota. Jis 
vaikšto po Paestumo šventyk
las, Pompėjos griuvėsius ir Ne
apolio naktį. Jis keliauja po 
Kapri salą, įsileidžia į Smarag
dų grotą, jį kviečia grįžti So- 
rentas, jam skamba Klingozoro 
sodai, žaidžia Celimontanos 
vartai. Tai meninė gamtos 
tikrovė. Per kūrėjo prizmę ji 
perėjo kitaip nušviesta, ir čia 
jau jis ne vien aiškintojas.

Kitur vėl rašytojui teko susi
durti su paprasta tikrove ir 
kasdienybe ir joj surasti dau
giau, negu ji pati savim byloja 
(Pecci tėviškėj, Milano lošėjai, 
Neatšaukiamų sprendimų va
landa, žudynės vila Borghese 
soduose, Buona serą). Čia jis 
turėjo kaupti savo kaip pasa
kotojo meną, turėjo lyg bandy
ti regzti siužetą, čia į tą pa
prastą tikrovę, kad ir esamo ar 
istorinio grožio krašte, kai ko 
pridėti nuo savęs ir tapti išra
dingu kūrėju. Nes, sakysim, a- 
nos dvi senutės, einą Romos 
gatvėmis, kitam žmogui ir nie
ko nepasako, nors ir pasveiki
nusios su “buona serą”, o kū
rėjui jos įkvėpė tikrai kilnų už
uojautos jausmą, dailiai este
tiškai išreikštą.

Estetinio išgyvenimo pavaiz
davimas — pirmoji grožinio 
kūrinio savybė. Rašytojas pir
miausia ir ieško tų vietų ir mo
mentų, kurie daugiausia duo
da medžiagos tam pavaizdavi
mui. Jis lyg koks meno grožy
bių medžiotojas: jis ne kiau
rais batais vyksta pamatyti 
Leonardo da Vinci Paskutinės 
Vakarienės, jis kitų to pat var
do paveikslą susiranda Floren
cijos nuošaliose bažnytėlėse, 
jis išgyvena garsiojo Mascagni 
koncertą, jam daug sako gro
žio ieškotojo Keats kapas. 
Paestumo šventyklose jis ran
da amžinojo grožio atšvaitų:

Nuo seniai ilgėjaus šių to
bulų kolonų — nuo tų dienų, 
kai pirmą sykį atverčiau “Odi
sėjos” lapus, (p. 28).

Ir štai jis gieda himną toms 
kolonoms, jis išgyvena amžiny
bės pasiilgimą:

Dievai ir žmonės nueina. Bet 
mes pasiliekame ir ištveriame 
(ib). O “Teracinoj” jo emoci-

Emocinis ir plastinis vaizda
vimas, kurio daugiausia pa
siekta dinaminiais palygini
mais ir personifikacija kaip 
poetinėmis priemonėmis, kar
tas nuo karto pereinama j gied
rą jumorą, ypač idilėj. Kartais 
tas jumoras siejamas su eks- 
plikatyviniu aprašymu, pav. 
Ravelio katedros mozaikos, 
kaip ten didžuvė ryja pranašą 
Joną arba kaip skelbė karą 
Mussolini, įsikibęs “rankomis į 
savo diržą, lyg prisilaikyda
mas šioje galybės valandoje” 
(p. 66).

Pagaliau plastinis ir emoci
nis vaizdavimas ne kartą sie
jamas ir su toli pasilikusios ir 
į karo vargus patekusios tėvy
nės atsiminimais.

Kaip tas senasis Goethe, kal
no žavesio pagautas ir vakaro 
rimties apgaubtas, kūrė name
lio sienoje “Virš visų kalnų”, 
taip dabar mūsų rašytojas Ca- 
stiglonės pilies giuvėsiuose prie 
Amalfi įrašė Maironio žo
džius “savo tolimai žemei, ta
da jau taip arti stovėjusiai prie 
katastrofos krašto, prie krau
jo ir naikinimo: Apsaugok, 
Aukščiausias, tą mylimą ša
lį!” (p. 46).

Šviesiu estetiniu blykstelėji
mu ne vienoj vietoj “Italijos 
vaizduose” sušvinta nelaimin
go ir skaudžiamojo, ypač varg
šo mažųjų pasaulio pavaizdavi
mas, aplamai žmogaus sieloje 
nemirštamo gėrio suradimas, 
kaip tose dviejose “Buona se
rą” senutėse, kurios yra tikro
jo neohumanizmo atstovės. Su
sirastąją meno pasaulėžiūrą 

A. TYRUOLIS

jas kelia gamtos begalybės 
jausmas:

Toli marių vandenys susilie
ja su dangumi, — ir į jų susi
bėgimo vietą bežiūrint, gimsta 
begalybės jausmas tavyje (p. 
9).

Sorento daina sudrebina jo 
širdį, ir jis norėtų grįžti į savo 
tėviškę ir pas savo mažąją se
serį, kurios anksti neteko.

“Smaragdų grotos” aplinka 
primena, “kaip viskas keičiasi 
ir nyksta, tik liekasi stovėti 
kaip stovėję tie kalnai, liekasi 
liūliuoti kaip liūliavus jūra mė
lynoji. (p. 31).

Tačiau “Italijos vaizduose” 
randame ne tiek emocinio, kiek 
plastinio grožio. Rašytojas ne 
tiek akustinis, kiek vizualinis 
tipas. Plastiniuose vaizdavi
muose randame gana apsčiai į 
grožį pastūmėtų vaizdų. Čia jau 
rašytojas nebe grožio aiškinto
jas, bet jo atradėjas: Dvi pu
šys, rodos, dažnas ir paprastas 
gamtos reiškinys, bet “Užbur
tuose Klingzoro soduose” jos 
“stovi viena šalia antros kaip 
motina ir duktė” (p. 38).

Ypatingai dinamiškom paly- 
' ginimo priemonėm taip pat pa
siekiama reto grožinio vaizdin
gumo:

“miestelis prisiglaudęs tarp 
kalnų baltuoja, kaip žirnių pa
berta saujelė” (p. 10), o kitas 
vėl "lyg koks nuo pasaulio 
pabėgęs ir apmąstymams susi
telkęs, prie dangaus arčiau pri
kopęs vienuolis (p. 12).

Ta pat linkme eina ir sugy- 
vinimas, dinamikos pilnas:

“miestelio trobos, lyg pasi
šovusios prilipti ligi rėmų, bet 
paskui susidrovėjusios ir liku
sios pusiaukelėje (p. 14).

Vaizdo plastiškumą dar pa
ryškina jo kondensuotumas, į 
du tris žodžius sutrauktas, api
budinant dviejų žmonių senat
vę:

“jis batus taiso, jinai žiūri, 
kad puodas užvirtų” (p. 19). 
Lyg giedriu jumoru mus nutei
kia Ravelio bažnyčios liūtų vai
kiškai idiliškas aiškinimas, ir 
gyvą dinamiką pajuntame iš 
Viktoro Emanuelio žirgų, ku
rie “lėkė įsirėžę, veždami Lais
vės ir Vienybės statulas” (p. 
65). “Saulėleidyje nuo Pincio” 
rašytojas tampa dailininku, gy
vą paveikslą piešiančiu: per 
du puslapius smulkiai apraši
nėjančių aukso saulėleidį. Di
namiškas vaizdo kitimas:

Pats debesys tamsėja, rūs
tesnis darosi, nuo jo išnyksta 
aukso dulkelyčių atspalviai, 
kurių vietoje šen ten atsiranda 
juodai rausvi, nejaukūs brūkš
telėjimai” (p. 75).

Naujoje literatūroje pasi
reiškęs vadinamasis momento 
vaizdavimas randa vietos ir 
“Italijos vaizduose”. Tokiais 
atvejais net paprastoji tikrovė 
išvedama į ypatingas meno 
aukštumas:

“Jie (t. y. Celimontanos var
tai) dieną nesimeta jokiu di
džiu puošnumu ir žavesiu. Bet 
dabar, trapūs ir balti, beveik 
nežemiški, mėnesienos nulieti, 
anie barokiški vartai buvo nei 
koks staiga pražydęs žiedas, 
vienintelis, dar niekados nere
gėtas” (p. 85). Tai, aišku, vie
nas kūrėjo atradimų.

. >. < ri*>

J. AISTIS

GEGUŽINES

Raškydami žiedelį alei vieną,
Bandydami pralenkt vieni kitus, v 
Bėgiodavom žibuoklių po šlaitus. 
Braidydavom šlapokšniuose purienų.

Ir laipiojom ievas žiedų nukartas 
Apsvaigusys jaunyste ir kvapu, 
Grožėjomės žolynu ir lapu, 
Bėgiodami galulaukes neartas...

Seklyčioje, tarp vaško ir žiedų 
Jaukaus, slaptingo kvapo ir maldų, 
Stovėjo Dievo Motina, pamynus

Po kojų mėnesį ir žalčio narsą, 
Stebėdama jaunimo veido varsą, 
Vargų palaužtą senį ir žolynus...

NAUJAS ŽODYNO SĄSIUVINIS
Jau pasirodė 17-tas antrojo 

tomo sąsiuvinis. Žodynas, kaip 
žinoma, leidžiamas Heidelber
ge, Voketijoje, ir ruošiamas 
trijų profesorių: M. Niederma- 
no, Šveicarijoj, ir Alf. Senno 
bei Antano Salio Amerikoje 
(Filadelfijoj). Prof. Salys pra
dėjo bendradarbiauti atvykęs 
dėstyti baltistikos - slavistikos 
dalykų Pennsylvanijos univer
sitete, kur prof. Senno dėka y- 
ra įsisteigęs Baltistikos-Slavis- 
tikos institutas.

Žodynas yra lietuviškai vo
kiškas. Patys žodžiai ne tik 
verčiami į vokiečių kalbą, bet 
ir jų reikšmės paaiškinamos 
sakiniais. Tuo būdu žodynas 
pateikia ir daug lietuviškos

rašytojas jungia taip pat su gė
rio pasaulėžiūra. Neoromanti
ką pinasi su r.eohumanizmu.

Tačiau, kad ir nulieti este
tinės šviesos, tiesa, taip pat 
nevienodame laipsnyje, šie 
vaizdai kai kur tyčia ar nety
čia kiek pritemdyti istorijos 
bei tikrovės nuogais faktais, 
kai kur kyšteli dienos žumaliz- 
mo atkarpa (apie savo meto 
fašistų siautėjimą). Tačiau to
kių vietų gana nedaug, ir kai 
kur prasiveržiąs realistinis to
nas gal dar daugiau sustiprina 
pasakos pasaulį su jo estetiniu 
vaizdu:

“Pasiekėme angą. Priešais 
vėl žvarbus vėjas, smarkus lie
tus — ir juoda, pagiežos ir 
kraujo pritvinkusi žemė: jo
sios šiurpūs ir grasiną aidai 
užgožia ir užmarštin laidoja 
požeminę burtų ir pasakų ka
ralystę” (Požeminėj Postumi- 
jos karalystėj, p. 58). Tačiau, 
laimei, tai neliko vien užmarš
ty, bet perėjo ir į mus pasieku
sį žodžio vaizdo meną.

Ir tie, kurie rašytojui prie
kaištavo dėl jo vaizdų, darė tai 
ne tiek dėl jų meninės vertės, 
kiek dėl noro juos kitame žan
re pavaizduotus pamatyti. Kai 
juos gundė amžinasis Italijos 
grožis Goethes “Romos Elegi
jose” ar Bairono “Child Ha
roldo” pilgrimažuose ar Au
gusto Plateno Sorento dainose, 
ir jie lyg buvo pasiilgę tokio 
nuo tikrovės atitrauktinio vaiz
davimo, išreikšto meno pirma
vaizdžiu. Tačiau, kaip negali
me nurodyti, ką rašytojas turi 
kurti, taip negalima reikalau
ti ir kuria forma jis tai turi 
atlikti. Literatūroj pirmoj vie
toj ieškom grožio, literatūros 
meno veikale — estetikos.

frazeologijos. Dėlto žodyno 
nauda tik padidėja. Šis sąsiu
vinis apima žodžius nuo par- 
danginti iki pasižinimas.

Šis žodynas skiriamas pir
miausia vokiškai kalbantiems 
žmonėms, kurie domisi lietuvių 
kalba. Bet, suprantama, juo 
naudosis ir lietuviai, kurie dau
giau domisi savo gimtąja kal
ba, ar kurie turi reikalų su 
raštu.

Belieka tik pageidauti, kad 
žodynas būtų greičiau baig
tas.

(Lietuvių Rašomosios Kal
bos Žodynas, sudarė Nieder- 
man-Senn-Salys. Heidelberg 
1951, Carl Winter Universitat- 
sverlag. Kaina 6.30 D.M.)
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P. KIAULENAS

LIETUVIŠKAI OPERETEI 50 METŲ
(1901-1951)

Tarp visų didelių šių metų 
sukakčių yra dar viena, kuri 
tikrai verta prisiminti.

Kai Lietuvoje dar nebuvo 
“anei rašto, anei druko”, A- 
merikoje 1901 metais pasirodė 
pirmoji lietuviškoji operetė. 
Kaip daugelis naujovių, pasi
reiškusių mūsų visuomenėje, ji 
nebuvo originali. Ją iš lenkų 
kalbos išvertė ir išleido Domi
ninkas Bačkauskas, lietuviško 
laikraščio “Saulės” leidėjas ir 
įkūrėjas. Ji buvo pavadinta: 
“LOBZOWENAJ. Paveikslas 
dramatiszkas uienam akte, su 
dajnelem, perdėjo D. T. B. Ma- 
hanoy City, Pa., Iszdawiste 
Saules, 1901 m.”

Kokia sena kalba ir kokia 
sena rašyba, paimta iš senųjų 
kantiškų, bet savo drąsa ji ža
vi. Tuo metu dar nebuvo gerai 
susiorganizavę mūsų parapijų 
chorai, trūko ir solistų daini
ninkų. Bet ją išvertė ir išleido 
ir net kalėtą kartų pastatė.

Šitoje lenkiškoje operetėje 
nieko nėra lietuviško, jokių 
tautinių idealų, kurie tuo metu 
mūsų literatūroje ir kūryboje 
vyravo. Joje vaizduojamos vie
no Krokuvos kaimo lobzovienų 
vestuvės, linksmi nuotykiai. O- 
peretėje yra 10 veikėjų, vestu
vininkai, muzikantai, 8 daine
lės be jokio pritarimo ir len
kiški šokiai.

Tikruoju lietuviškos opere
tės tėvu reikia laikyti Miką 
Petrauską, kuris pats pirmasis 
ėmėsi šio meno ir parašė net 
kelioliką operečių, iš kurių po
puliariausios yra “Kaminkrė
tys ir malūnininkas”, “Birutė”, 
“Consilium Facultatis”.

“Kaminkrėtys ir malūninin
kas” paties M. Petrausko pir
mą kartą buvo pastatyta 1903 
m. Petrapilyje ir vėliau tiek 
Lietuvoje, tiek čia, Amerikoje, 
daugybę kartų suvaidinta. Lie
tuvoje pirmoji operetė buvo 
pastatyta 1906 metais Vilniuje. 
Tai buvo to paties M. Petraus
ko “Birutė”.

šalia M. Petrausko tarp lie
tuviškos opertetės kūrėjų rei
kia paminėti Pijų Bukšnaitj, 
sulietuvinusį visą eilę kitų ope
rečių, A. Pocių, sukompanavu- 
sį keletą operečių, St. Šimkų,
J. Saurį, J. Žilevičių, E. Rati- 
kevičiūtę, B. šalinaitę, J. Lat- 
vaitį, D. Judzentavičienę, J. 
Kovą, A. Alseikį, A. Vanagaitį,

Galvutė

K. Karpių, D. Andriulį. Visas 
jų operetes sudėjus krūvon, 
bus arti šimto. Didžiausias o- 
peretės klestėjimo laikas buvo 
prieš I Pasaulinį karą ir tuoj 
po jo. Daugiausia jų buvo vai
dinama Amerikoje.

Jaunieji mūsų muzikai neat
kreipė tinkamo dėmesio ir vi
sai nepuoselėjo šio meno. Ne
priklausomybės metais sukūrė 
keletą operų ir didelių muzikos 
kūrinių, bet į operetę, kuri buvo 
laikoma lengvo žanro pritaiko
muoju menu, niekas iš rimtes
nių muzikų nenukrypo. Opere
tės populiarumas kitose tauto
se verstų ir mus rimčiau pa
žiūrėti į jos kūrybą. Ir čia gali 
būti kūrybos, kuri net ilgam 
pasilieka. Naujų operečių vys
tymuisi ir jų gyvavimui dažnai 
pakenkia silpnučiai libretai. 
Persiritant į antrąjį pusšimtį, 
lietuviškoji operetė turėtų 
kaip tik Darodyti daugiau gy
vumo, pritraukti naujų kom
pozitorių ir užkariauti plates
nes visuomenės mases, nes ji, 
kaip muzikinio meno šaka, ne
reikalauja didesnių pastatymų 
nei tokių pajėgų, kurios sutin
kamos operoje. Per šitą opere
tę turėtų prasiskleisti turtin
gas mūsų krašto gyvenimas 
bei papročiai ir skambiom me
lodijom kuo plaučiausiai pas- 
sklisti. A. D.

RAŠYTOJO JUOZO KRUMI-

NO SVEIKATA

Kovo mėn. gale pasirodė 
Juozo Krumino romanas “Nak
tis viršum širdies”, kuris dar 
iki šiol mielai skaitomas. Grei
tai turėtų išeiti iš spaudos ir 
kitas to paties autoriaus ro
manas “šeštasis medis”. Pats 
autorius — rašytojas Juozas 
Kruminas— šiuo metu gyvena 
Vokietijoje ir gydosi Edmuns- 
thalio, prie Hamburgo sanato
rijoje. Gydymosi sąlygos sun
kios, reikia primokėti už ligo
ninę ir jis, šis jaunas rašytojas 
džiovininkas, deja neturi pini
gų. Savo laiku jam buvo pa
siųsta pašalpa iš Chicagos. 
Laukiama, kad dar kas nors 
jautriai pajus jo tragišką liki
mą, nes sveikata kasdien eina 
blogyn. Reikia skubios ir rea
lios pagalbos.

KULTŪRINE 
KRONIKA

• Vargonininkų Sąjungos
Chicagos provincija skelbia 
dainininkų ir dainininkių kon
kursą, kuris bus vedamas per 
Šaltmiero radijo pusvalandį. 
Gavusiems daugiausia balsų 
Dainų Šventės metu, liepos 1 
d., bus įteiktos premijos.

• Chicagoje liepos 1 d. ren
giama didelė dainų švenė Vy
tauto parke.

• Brazilijoje rugsėjo mėn. 
numatyta surengti lietuvių dai
lininkų ir tautodailės paroda.

• Rašytoja Karolė Pažerai- 
tė, gyvenanti Brazilijoje, turė
dama daugiau laisvo laiko, at
sidėjo kūrybai.

• Illinois valstybėje gyveną 
lietuviai mokytojai Chicagoje 
gegužės 27 d. turėjo suvažia
vimą, kur aptarė švietimo rei
kalus.

• Vinco Ramono romanas 
“Dulkės raudonam saulėleidy
je” greit jau pasirodys.

• Toronto lietuvaitė Marija 
Aldona Pauliutė, vaidina Hol- 
lywoode ir yra laikoma kylan
čia filmų žvaigžde. Filmose ji 
vadinasi Marie Aldon vardu. Ji 
vaidins "Dūstant Drums” filme, 
šalia garsaus artisto Cooperio.

• Čiurlionio ansamblis Cle- 
velande birželio 10 d. iškilmin
gu aktu baigia savo sezoną.

IŠ VISO PASAULIO

• Bendras Amerikos spau
dos tiražas šiais metais siekia 
54,877,000 egmzepliorių, t. 
y., 2,5 milijono daugiau negu 
praeitais metais. Tuo yra pa
siektas naujas rekordas. Kiek
vienas trečias amerikonas kas- 
dien perka laikraštį.’

• Walt Disney, pieštos ju- 
domos filmos įkūrėjas, buvo 
nutraukęs išgarsėjusių Micky- 
mauzų filmų gamybą. Dabar 
jis vėl mano pagaminti visą 
seriją trumpų Mickymauzų fil
mų.

• Margaret Truman, Ame
rikos prezidento duktė, dai
nuodama radijo siųstuve, už
dirba beveik tiek pat kaip jos 
tėvas, Amerikos prezidentas. Ji 
pasirašė sutartį “Jackpot” vai
dinti šalia James Stewart.

• Brazilijoje Sao Paulo 
mieste Modrenio Meno muzie
juje bus atidaryta tarptautinė 
meno paroda, kuri veiks nuo
latos, pakeisdama savo ekspo
natus. Tokia pirmoji paroda 
bus 15 rugpiūčio ir tęsis iki 
metų galo. Tarptautinis filmų 
festivails ir tarptautinė archi
tektūros paroda kartu vyks 
tame pačiam muziejuje.

• Sir Alexander Kord, gar
sus filmų režisierius Londone 
rengiasi nufilmuoti dvi Richar
do Strausso operas—“Salomę” 
ir “Rožių kavalierių”. Toliau 
jis pramato pastatyti biografi
nę filmą iš garsiosios opere
čių poros — Gilbert ir Sulli
van.

• Garsusis baleto meistras, 
šokėjas, Vaslaw Nijinski, kuris 
praeitais metais, būdamas 60 
metų, pamišęs mirė, tepaliko 
tik 30 svarų sterlingų. Kadaise 
savo garbės aukštybėse šis 
garsusis rusų menininkas kas 
dieną sušluodavo į savo kišenę 
ne dešimtimis, bet šimtais ir 
net tūkstančiais svarų.

Rašytojas Jurgis Jankus
Prieš keletą savaičių Jurgis 

Jankus, bedirbdamas fabrike, 
susižeidė ranką, buvo nukirsta 
sausgyslė. Padaryta operacija 
nepavyko, reikia ranką per 
nauja operuoti. Negalėdamas 
dirbti fabrike, jis tvarko savo 
raštus, ruošdamas juos spau
dai.



DARBININKĄ S_______________________
■MBMBBBRamBsjgesseassges -----------i.1 l^-1?

CLEVELAND, OHIO LINDEN. N. J.

Kun. J. Skripkus—dvigubas 
sukaktuvininkas

• JAV Lietuvių Bendruome
nės organizacinis darbas eina 
pirmyn. Laikinasis organizaci
nis komitetas baigia ruošti 
Bendruomenės statutą, jį pri
ėmus bus galima eiti prie iš jo 
išplaukiančių darbų.

• Prekybininkas J. Karve
lis, gyv. 6529 S. Racine Avė., 
Chicago, III. pradėjo pardavi
nėti rašomąsias mašinėles su 
lietuvišku raidynu ir lietuviš
kas plokšteles, įdainuotas S. 
Graužinio, A. Rutkausko ir A. 
Šabaniausko, kurias gauna iš 
Anglijos.

• Universal Saving bendrovė 
(grynai lietuviška) pereitą 
penktadienį Chicagoje, 1800 
So. Halsted St., iškilmingai ir 
oficialiai atidarė naujas banko 
patalpas.

• Lietuviai nupirko “VVhite 
Eagle” alaus bravorą Chicago
je. Kompanijai vadovauja I. 
Sadauskas, buv. Mažeikių bra
voro savininkas. Meisteriu pa
kviestas inž. J. Vilutis. Bravo
ras kainuoja apie 500,000 dol.

• ALB Detroite savo penk
mečio veiklai paminėti išleidžia 
iliustruotą leidinį. Tai bus A- 
merikos Lietuvių Balso penke- 
rių metų veiklos santrauka.

• T. T. Žiūraitis, O. P., gyv.
Metuchen, N. J., ruošiasi vykti 
Chicagon, kur šv. Kazimiero 
seserims birželio 15-24 d.d. ves 
rekolekcijas.
• Šv. Jurgio parapija Bridge 

porte gegužės 25 d. atidarė 
kamivalą, kuris tęsis iki bir
želio 3' d.

• AL Vasiliauskas, L. Vyčių 
Centro Valdybos pirmininkas, 
iš Great Neck, N. Y., gegužės 
27 d. Washingtone, D. C. da
lyvavo pamaldose už žuvusius 
Amerikos karius ir L. Vyčių 
vardu padėjo vainiką ant Ne
žinomo Kareivio kapo.

Maspeth, N. Y.

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL OOAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. 
Anglys, Coke ir Aliejus 

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta 

65-43 Grand Avė.
Tel. TWining 4-8087

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENA ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDA RYTO

MIELAI KVIEČIAME PRALEISTI ATOSTOGAS KALNUOSE

BUTAUSKU CKYJE. kurio apylinkės labai gražios, kalnų oras nepaprastai 
sveikas. Jūs čia rasite tikrą poilsi ir džiaugsmą.

Erdvūs, su visais patogumais kambariai, labai skanūs ir įvairūs valgiai, 
pagaminti iš savo ūkio produktų: pieno, kiaušinių, daržovių, vaisių etc.

Kas mėgsta žaidimus ir pramogas, čia ras Ping-Pong. Badminton. 
Television.

Butauskų ūkis 5 minutės nuo Torrirtgton. Conn., miestelio.
Čia priimam vasarotojai: birželio, liepos, rugpiūčio, rugsėjo mėnesiais. 
Vietos užsakomos iš anksto savaitei iki šeštadienio 12 vai. po pietų. 
KAINA priienama ir pigi: asmeniui 28 dol. už savaite-
Iki malonaus pasimatymo BUTAUSKU CKYJE. kurio adresas:

MRS. R. B U T A N
RFD 1, Mountain Rd. Torrington, Conn.

felef. Torr’.ngton 9C5*

Kaip jau anksčiau buvo mi
nėta, kun. Juozas Skripkus šį 
mėnesį šventė dvigubas sukak
tuves — 30 metų kunigystės 
ir 25 metų kapelionavimo šv. 
Pranciškaus seserų motiniška
me vienuolyne Mt. Providence, 
Pittsburgh, Pa. Sukaktuvės 
buvo atšvęstos iškilmingui 
bankietu vienuolyne. Jame da
lyvavo per 30 kunigų ir apie 
20 civilių — kun. Skripkus ar
timųjų ir bičiulių. Bankieto šei
mininku buvo Homesteado lie
tuvių šv. Petro ir Povilo para
pijos klebonas kun. E. Vasi
liauskas. Iš lietuvių gražias 
pritaikintas kalbas pasakė šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Magnus J. Kazėnas ir jo 
asistentas kun. Juozas Girdis.

Ta pačia proga kun. J. Skrip
kus pagerbė savo asmeninį, 
seserų ir mokyklos geradarį 
gydytoją Dr. Gardil, kuris jau 
15 metų juos gydo dovanai. 
Bankietas praėjo gražioje 
draugiškoje nuotaikoje.

Dar vienas sukaktuvininkas

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos klebonas Homestea- 
de, Pa. kun. E. Vassel-Vasi
liauskas kitais metais švęs sa
vo kunigystės 25 metų sidab
rines sukaktuves, šv. Vincen
to seminariją kun. Vasiliauskas 
baigė 1927 m. ir tų pačių me
tų liepos 19 d. tuometinio Pitts
burgho vyskupo Boyle buvo iš- 
švęstas kunigu. Sukaktuvinin
kas Homesteade klebonauja 
jau nuo 1934 m. gegužės m. 
Parapijiečiai rengiasi sukaktį 
kuo iškilmingiau paminėti.

Espleno naujienos
Vaidinimas. Gegužės. 12 d. 

Espleno vyčiai pastatė 4 veiks
mų dramą “žmogžudžio duk
tė”. Vaidinimas įvyko 7:30 vai. 
Šv. Vincento mokyklos salėje, 

dalyvaujant gausiam būriui 
žiūrovų. Visi artistai savo roles 
atliko gerai. Per pertraukas I. 
Stasaitė deklamavo Motinos 
garbei skirtus eilėraščius. Vi
sas vaidinimo pelnas paskirtas 
naujos bažnyčios statymo fon
dui.

Kortą lošimas. Šv. Vincento 
parapijos Moterų klubas praei
tą sekmadienį - gegužės 20 d. 
buvo surengęs jaukų kortų lo
šimo vakarą, kuriame dalyva
vo nemaža parapijiečių. Vaka
ro pelnas taip pat skiriamas 
naujai bažnyčiai statyti.

Bazaras. šv. Vincento lietu
vių parapija po kelių mažes
nių parengimų jau dabar pra
deda ruoštis vienam dideliam 
parengimui — vasariniam ba- 
zarui, kuris įvyks liepos 25- 
30 d. Bazaro metu bus įvai
riausių pramogų, todėl visi lie
tuviai kviečiami jame kuo gau
siau dalyvauti. Ir jo pelnas bus 
skiriamas tam pačiam bažny
čios statymo fondui.

Mirusius prisimins
Šv. Kazimiero parapija jau 

seniai laikosi gražaus papročio 
Decoration Day proga prisi
minti visus šv. Kazimiero ka
pinėse palaidotus žmones. 
Šiemet ta proga iškilmin
gos pamaldos kapi
nėse įvyksta 2 vai. po pietų. 
Progai pritaikintą pamokslą 
pasakys kun. Alfa Susnskas. 
Reikia pastebėti, jog sv. Kazi
miero lietuvių kapinės yra vie
nos iš gražiausių kapinių visa
me milijoniniame i-utsburghe. 
Visi lietuviai katalikai kviečia
mi tose pamaldose dalyvauti 
ir pasimelsti už savo artimuo
sius ir draugus. Ta pačia pro
ga tus galima nusipirkti ir 
atskirų šeimoms laidoti skirtų 
sklypų.

New Kensingtonas remia 
radijo programą

New Kensingtono lietuviai 
beveik be išimties kiekvieną 
sekmadienį klauso Lietuvių 
Katalikų radijo pusvalandžio, 
kuriam vadovauja Lietuvos 
Vyčiai. Tačiau jie bene pirmie
ji pradeda remti programą sa
vo aukomis. Atsilankius vyčių 
atstovui į New Kensingtoną 
vietos veikėjai pažadėjo ir to
liau radijo pusvalandį visoke
riopai remti. Vyčiai už tai 
jiems didžiai dėkingi.

Pirmasis piknikas
Gegužės 20 d. Lietuvių ūkio 

klubas surengė pirmąjį pikni
ką — sezono atidarymą savo 
gražiame ūkyje. Pirmajame 
piknike dalyvavo daug žalio
sios gamtos išsiilgusių lietuvių. 
Šiais metais Ūkio Klubai vado
vauja Wiliam C. Tumer, kelių 
lietuvių organizacijų pirminin
kas.
Vyčiai dėkoja savo bendra

darbiui
Kun. A. Sušinsko 17 metų 

kunigavimo sukakties proga 
Lietuvos Vyčiai jį atitinkamai 
pagerbė per savo radijo pusva
landį. Reikia pastebėti, jog 
kun. A. Sušinskas yra vienas iš 
artimiausių Vyčių, o ypač jų 
radijo programos rėmėjų. Savo 
kalbomis ir pomokslėliais, ku
riuos kun. A. Sušinskas daž
nai sako per radijo pusvalandį 
ir kurie labai klausytojų mė
giami, jis prisideda prie pačios 
programos gyvumo ir populia
rumo. J. Virpša

Sektinas pavyzdys

Gegužės 20 d. šv. Jurgio lie
tuvių parapijai buvo iškilminga 
— tą dieną parapijos vaikučiai 
ėjo pirmosios Komunijos, ši 
diena lygiai svarbi ir brangi ir 
patiems vaikučiams — šviesūs 
jos atsiminimai juos lydės per 
visą jų gyvenimą.

Kadangi lietuvių, net trem
tinių vaikučiai šioj lietuvių pa
rapijoj pirmajai išpažinčiai te- 
rengiami anglų kalba, St. Laz- 
dinis su žmona norėjo, kad jų 
sūnelis pirmosios išpažinties 
prieitų savo gimtąja kalba, tad 
jie patys jį parengė. Seselės pa
tikrinusios rado, kad jis pa
rengtas gerai, ir leido išpažin
ties prieiti lietuviškai, šių tė
vų pavyzdys sektinas, nes jie 
atliko savo pareigą ne tik kaip 
lietuviai, bet ir kaip katalikai. 
Gaila tik, kad pamokslas šioms 
iškilmėms tebuvo pasakytas 
vien svetimąja kalba — gim
tąja kalba sakomas būtų gi
liau smigęs į tas jaunutes sie
las. Ir atminimui tebuvo įteik
tos tik angliškos maldakny
gės.

/

Pavykęs piknikas

Naujai išrinktoji V. Amšie- 
jaus pirmininkaujama BALFo 
55 skyriaus valdyba jau pačioj 
pradžioj rodo veiklumo. Jos 
gegužės 20 d. naujosios para
pijos sode ir salėj surengtas 
piknikas visais atžvilgiais pa
vyko. Visų pirma salėj buvo 
duota meninė programa — so
lo, varg. Brazaitienės pianinu 
palydimi, padainavo B. Keme- 
žaitė, V. Jurgelis ir Ivanaus
kas. Eilėraštį padeklamavo 
mokinė B. Cicėnaitė. Kalbėti 
buvo pakviesti aktyvus BALFo 
veiklos rėmėjas kleb. kun. J. 
Angelaitis, maloniai leidęs sa
va parapijoj surengti ir -šį pik
niką, bei St. Gabaliauskas, 
pirmasis šio skyriaus steigėjas. 
Toliau vieni, muzikai griežiant, 
linksminosi salėje, kiti pavesda
vo sode. Veikė gausus bufetas. 
Svečių atsilankė nelauktai gau
siai, tad-rengėjai savo tikslą 
pasiekė. Pelnas skiriamas Vo
kietijoj likusioms lietuvėms 
motinoms paremti. Prie pik
niko pasisekimo, be pačių val
dybos narių darbo, prisidėjo ir 
kitų rūpestinga talka — atsi
dėję talkino Amšiejienė, Kize- 
vičienė, Makarskienė, Mikšie
nė, Navickienė, Balbotas, Kize- 
vičius, Navickas, Staškūnas, 
ir kt.

Tremtinių susirinkimas

Gegužės 20 d. Lietuvių Trem
tinių Draugija sušaukė naują 
susirinkimą nebaigtiems klau
simams svarstyti. Daugiau dis
kusijų sukėlė nario mokesčio 
klausimas. Kadangi draugija 
pasiima remti ir lietuvišką 
švietimą, tad nuspręsta šiais 
metais apsidėti po pusę dolerio 
mėnesiui nuo kiekvieno dirban
čiojo (pusė šių pinigų eis ben
driesiems draugijos reikalams, 
kita pusė — kultūriniams). 
Valdyba taip pat skatinta su
rengti ir pelno duodančių pra
mogų. Referduodamas tautinių 
reikalų gynimo klausimą, lrau- 
gijos pirmininkas P. Stravins
kas pareiškė, kad valdyba aky
lai seks gyvenimą ir, reikalui 
atsiradus, visados gyvai rea
guos. Susirinkimui pirmininka
vo dr. A. Nasvytis, sekreto
riavo J. Leonas.

Birželio išvežimų minėjimas

Tremtinių draugijos pirmi
ninkas P. Stravinskas taip pat 
susirinkusius plačiau supažin
dino su liūdnųjų birželio dienų 
minėjimo programa, šį minėji
mą ir toliau rengs Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius, pa
dedamas tremtinių draugijos, 

visi kiti iniciatoriai jau atkrito. 
Pamaldos įvyks birželio 17 d. 
11 ved. katedroje, jų metu gie
dos Čiurlionio ansamblio vyrų 
choras. Po to bus atidaryta 
genocido paroda vienoj iš Pub
lic Auditorium salių. Tą pačią 
dieną įvyks ir viešas iškilmin
gas susirinkimas, kuriame, be 
lietuvių, dalyvaus dar latviai ir 
estai. Svarbu, kad aktyviai vi
sur dalyvautume, sąžiningai 
atliktume pasiimtas pareigas ir 
plačiai supažindintume vietos 
visuomenę su vykdomu di
džiausiu nusikaltimu žmonijos 
istorijoj — su organizuotu pla
ningu tautų žudymu, kurį at
lieka komunistai bolševikai.

BALFo vakaras. Neatsilieka 
ir BALFo 68 skyrius — birže
lio 3 d. 5:000 vai. lietuvių sa
lėje rengia vakarą. Jo progra
moj — VI. Braziulio vedamos 
dramos studijos statoma “Bu
halterijos klaida”, Vyt. Alanto 
3 veiksmų komedija. Po vaidi
nimo šokiai ir gausus bufetas. 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti.

• Mirė Ona Vandauskienė, 
gyvenusi 642 E. 93 St. Po iškil
mingų pamaldų iš šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios palydėta į 
Kalvarijos kapines.

• Banys, didelis visų lietu
viškų reikalų rėmėjas, atsilan
kė į motinų pagerbimo pobūvį 
ir motinoms pagerbti paaukojo 
gražų gėlių vainiką.

DAYTON, OHIO
— Įvairiausių knygų — ro

manų, novelių, poezijos, jauni
mo literatūros, žodynų — ga
lima įsigyti vyčių kioske para
pijos salėje. Knygų galima įsi
gyti pirmadienio vakarais nuo 
8 iki 10 vai.

— Daytono lietuvių koloni
jos narys J. Mikalas ruošiasi 
vestuvėms su Grybaite iš Co- 
lumbus, Ohio. Abu priklauso 
L. Vyčiams. L. V.

Stoughton, Mass. COLUMBUS.OHIO
Paminėta Motinos Diena

Kaip ir daugelyje lietuvių 
kolonijų, taip ir Stoughtone 
šiemet gegužės 13 d. gražiai 
buvo paminėta Motinos Diena. 
Iš nedidelės mūsų kolonijos į 
Lithuanian Hali susirinko dau
giau kaip šimtas lietuvių ir dar 
keletas svečių iš Canton ir 
Norvvood.

Stoughtono Moterų Klubo 
pirm. Mary' Stulgaitis pradėjo 
susirinkimą, gražiai pasveikin
dama susirinkusias motinas. 
Akordeonstės lietuvaitės Gre
ta Tehrhorst ir Skindulytė pa
grojo keletą lietuviškų dainelių 
ir tautinių šokių. Svečiai iš 
Norvvood — vyrų kvartetas— 
padainavo liaudies dainų. Į mi
nėjimą atsilankė vietos lietuvių 
kunigas ir pasakė kalbą apie 
lietuvę motiną.

Po minėjimo buvo Užkan
džiai ir pasilinksminimas. Da
lyviai nenorom skirstėsi iš sa
lės. Ne graži salė, ne šokiai ir 
alus juos rišo, bet minėjime iš
keltos mintys apie motinos au
ką, kurią ji amžių bėgyje su
dėjo ir dabar dar deda ant Tė
vynės aukuro, pripildė dalyvių 
širdis ir visus jungė pažadinta 
Tėvynės meilė.

Karo invalidams

Lietuvių Tremtinių Karo In
validų Sąjunga prašo visus Lie
tuvos Karo Invalidų s-gos bu
vusius narius pranešti gyvena
mos vietos adresus, lygiai taip 
pat pakeitus gyvenamą vietą 
prašom pranešti S-gos pirmi
ninkui Br. Tvarkūnui. 454 
Marshal st., Philadelphia 23, 
Pa.

Gegužės 19 d. įvykusiame 
132 BALF skyriaus narių su
sirinkime paaiškėjo, kad ma
žutė Lindeno lietuvių kolonija 
pasiuntė centrui 978 svarus rū
bų ir 25 svarus maisto. Visiems 
aukotojams, rinkėjams ir rė
mėjams buvo nuoširdžiausiai 
padėkota. Be to, BALFo sky
riaus suruoštame Vasario 16 
minėjime buvo surinkta 161,- 
54 dol. aukų. E jų 22 dol. 80 
centų padengė minėjimo kvie
timų ir skelbimų išlaidas, 100 
dolerių buvo pasiųsta ALTui, 
35 doleriiai BALFui ir 3 dole
riai 74 centai įnešta skyriaus 
kason.

Lindene veikia ir ALTo sky
rius, kuris dabar vykdo lais
vės mobilizacijos vajų. Sky
riaus įgalioti atstovai lanko 
gyventojus namuose. Jie renka 
aukas ir verbuoja nuolatiniai 
apsidedančius mokesčiais Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

OMAHA.
Gražiai pavykęs vaidinimas

Vietos artistų trupė gegužės 
13 d. gražiai suvaidino scenos 
veikalėlį “Tu gali permainyti 
pasaulį.” Publikos buvo prisi
rinkę labai daug, net negalėjo 
sutilpti į salę. Reikėjo vaidini
mą pakartoti sekančią dieną.

Prie parengimo pasisekimo 
daug prisidėjo mokyklos vaiku
čiai.

Mirtis skina senuosius

Gegužės 7 d. staigi mirtis 
išplėšė iš mūsų tarpo Ievą 
Trainavičienę. Velionė buvo 
veikli moteris, gera katalikė ir 
daug gero padarė mūsų kolo
nijai sunkiais laikais.

šiomis dienomis automobilio 
sužeistas mirė Jonas Šuklis. Ve- 
Ionis čia jokių giminių neturė
jo. Vietos klebonui kun. J. Ja
sevičiui teko pasirūpinti jo lai
dotuvėms. Velionies brolis A-

Atnaujinama Vyčių veikla

Michigan ir Ohio apskrt. Vy
čių suvažiavime, Cincinnati, 
Ohio, buvo nutarta aplankyti 
visas lietuviškas kolonijas ir 
atnaujinti Liet. Vyčių kuopų 
veiklą. Tuo reikalu rūpintis bu
vo pavesta P. Glugodienei iš 
Clevelando. Ji, grįždama iš Vy
čių suvažiavimo, aplankė Co- 
lumbus nedidelę lietuvių kolo-
niją ir užmezgė ryšius su se-

.. ..........

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

(Viettaės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t L 
Vestuves, puotos, liūdni pranešimai)

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

■ ........- ■ .?

Metai Kai Visi Klauso—

Lietuvos Atsiminimu"
RADIJO VALANDŲ

Gegužės 29, 1951

Prieš porą mėnesių įsisteigu
si Lindeno lietuvių kultūros 
draugija yra pasiskirsčiusi sek
cijomis. Iš jų gyvai reiškiasi 
choras. Muziko Čižausko va
dovybėje uoliai mokosi naujų 
dainų. Dramos sekcija režiso- 
riaus Alf. Petručio vadovybėje 
repetuoja linksmą komediją. 
Sporto sekcija visą laiką pa
švenčia rungtynėms ir treni
ruotei. Švietimo sekcija mok. 
Degučio ir tėvų komiteto pa
stangomis ruošiasi greitu lai
ku atidaryti šeštadieninę litua
nistikos mokyklą vaikučiams.

ALKR moterų sąjungos 53 
kuopa iškilmingai atšventė Mo
tinos Dieną. Visos narės išklau
sė šv.Mišių ir priėmė komuni
ją. Paskui bendrų pusryčių 
metu gražiai pagerbė lietuvę 
motiną. Kuopos narės labai ak
tyviai ir gražiai dalyvauja visų 
kitų lietuviškų organizacijų 
veikloje. J. Prapuolenis

. NEBR.
leksandras, sakoma, gyvena 
Keevvanee, III., bet dėl ligos 
laidotuvėse negalėjo dalyvauti.

Susituokė

Pefeitą savaitę susituokė 
lietuviai tremtiniai Petras Sa
baliauskas su Birute Prišman- 
taite. Linkime daug laimės.

• Į mūsų koloniją atsikėlė 
nauja gyventoja Salomėja Mi
lašiūtė. Ji gavo gerą darbą vie
noj alkoholio dirbtuvėje ir ža
da daugiau savo pažįstamų at
sikviesti pas save. Taip pat ne
senai atvyko Albertas Garti- 
gas su žmona ir trimis vai
kais, ir Albinas Urbonas su 
žmona ir dviem vaikučiais. A- 
biejų šeimų tėvai dirba prie 
statybos.

• Albinas Kisielius savo na
muose, 3123 S St., atidarė ra
dijo ir televizijos taisymo įmo
nę. Vietinis

niau čia įsikūrusiais ir naujai 
atvykusiais letuviais veikėjais. 
Vyčių kuopa čia formaliai yra, 
bet veikimas truputį apsnūdęs.

Yra keletas lietuvių tremti
nių kunigų, bet jie visi dirba 
svetimtaučių parapijose ir ne
daug galimybės turi lietuvius 
suburti didesnei veiklai. Kun. 
S. Valušaitis ir kun. V. Sumi
nąs tačiau pasižadėjo, kiek leis 
sąlygos, padėti beatbundan- 
tiems vyčiams.

4:45 - 5:30 p. p.j!

is WEVD—1330 kil. 5000

JOK. J. STEKAS, Dir. X
1264 VVhite SL, Hillside, N. J. 4

Tel. WAverly 6-3325 4
SAVI, PAS SAVUOSIUS! t
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Gražiai paminėta Motinos 
Diena

Sekmadienį, geg. 13 d. Sąjun- 
gietės minėjo Motinos Dieną. 9 
vai. skaitlingai dalyvavo šv. 
mišiose ir bendrai ėjo prie šv. 
komunijos, šiose mišiose daly
vavo ir šv. Vardo vyrų draugi
ja ir priėmė šv. komuniją. Po 
pamaldų buvo bendri pusry- 
pamaldų.

4 vai. p.p. prie gražiai Są- 
jungiečių paruošto vaišių stalo 
vyko motinoms pagerbti prog
rama. Kuopos pirm. J. Vaian- 
tienė pradėjo programą gražiai 
pasveikindama susirinkusias 
motinas ir svečius ir pakvietė 
kleboną kun. V. Karkauską 
prakalbėti į motinas. Gerb. 
Klebonas jautriais žodžiais pa
sveikino motinas ir prisiminė 

'vargstančią mūsų Motiną Tė
vynę.

Šv. Cecilijos choras, vado
vaujamas prof. V. Marijošiaus 
padainavo keletą liaudies dai
nų, o T. Griškevičiutė ir R. 
Blugaskaitė pasakė progai pri
taikytų eilių. Komikas L. Le- 
Brun linksmai nuteikė svečius 
gražiais šposais. B. Sivokaitė, 
K. Jurčikaitė ir A. Balčiūnaitė 
akompanuojant O. Poškutei 
gražiai pašoko.

Sąjungietės reiškia nuošir
džią padėką visiems atsilankiu
siems ir prisidėjusiems prie 
Motinos Dienos parengimo, y- 
pač šv. Cecilijos chorui ir jo 
vadovui prof. V. Marijošiui.

pijoje. Šia proga parapijos 
draugijos, vadovaujant kun. 
B. Benesevičiui, surengė kun. 
J. J. Matučiui pagerbti vaka
rienę gegužės 20 d. 5 v. p.p.

Į vakarienės salę sukaktuvi
ninką atlydėjo klebonas kun. 
V. Karkauskas, kun. B. Bene- 
sevičius, P. Karlanas, F. Kar
velis, P. Pranckus ir Tėvas Ge- 
raldas C. P. Prie vaišių stalo 
sėdėjo ir sukaktuvininko sena 
mamytė Emilija Matutienė, ar
timieji giminės ir gražus bū
rys parapijiečių.

Po užkandžių vyko graži 
programa, kurią atliko šv. Ce
cilijos choras, vadovaujamas 
prof. V. Marijošiaus, padainuo
damas sukaktuvininkui ilgiau
sių metų ir keletą liaudies 
dainų. Parapijos vaikučiai svei
kino dainomis ir eilėrašč.ais. 
Tremtinių jaunimo grupė pašo
ko tautinių šokių ir padainavo 
duetą ir įteikė sukaktuvinin
kui rožių puokštę.

Sveikino parapijos klebonas 
kun. V. Karkauskas ir visa ei
lė parapijos draugijos atstovų. 
Buvo įteikta dovanų. Tremti
nių vardu sveikino A. Giedrai
tis ir įteikė atminčiai knygą.

Sukaktuvininkas nuoširdžiai 
padėkojo jį svekinusiems ir 
surengusiems šį pagerbimą. 
Reikia pažymėti, kad kun. J. J. 
Matutis yra buvęs Lietuvoje ir 
nuoširdžiai pamilęs savo tėvų 
žemę. Linkime sukaktuvininkui 
daug Dievo palaimos.

L'Avenport 6-0259
K A L F ii k K U C H

'OTOGKAFAS
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y..

“IŠ DŪMINES LŪŠNELES”
Šiuo vardu K. B. Kraučiūnas išlei

džia savo jumoristinių eilių knygą. 
Kviečiami rėmėjai prisidėti prie 
knygos išleidimo. Kas autoriui at
siųs ligi gegužės mėn. pabaigos bent 
1 doL, to vardas ir pavardė bus at
spausdintas knygoje ir gaus pačią 
knygą. Nepavėluokite! Rašykite šiuo 
adresu:

K. B. KRAUČ1CNAS
183 Fountain Ave„ Brooklyn 8, N. Y.

<I6)

I
New Yorke Bostone

Pagerbtas kun. i. J. Matutis
Gegužės 

metų nuo 
įšventinimo j kunigus ir astuo
ni metai kai kun. J. J. Matu
tis dirba šv. Andriejaus para-

22 d. sukako 10 
kun. J. J. Matučio

Gegužės mėnesyje mirė 
mūsų kolonijos lietuviai — Jo
nas Ažukas, Elzbieta Zaliaus- 
kienė, Mykolas Rubačiauskas, 
Juozas Raškevičius, Jonas Kla- 
sevičius. • B. M.

Vaikams atostogos Maine
Tėveli pranciškonai liepos 

mėn. 1 d. atidaro berniukams 
keturių savaičių stovyklą. Mai
ne valstija yra atostogų kraš
tas. Gražūs miškai Atlanto pa
krantėse ir jūra sustiprins vai
kų fizines jėgas, o įdomi dieno-

::

I 
I 
t 
t
I
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Stephen Bredes Jr.Į
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-' 048

Real Estate & Insurance

409 W. BROADMAY
SO. BOSTON, MASS.

Res. 37 Oriole Street

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

------------------------------------------------------------------ Į

Automatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

- gerai ir pigiai.
396 W. BROADVV AY 
South Boston, Mass.

I

EVergreen 7-1423

J. KUMPIKO
ELEKTRO MOTORU DIRBTUVE

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius— 

Kirpimo bei skutimo mašinas—skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonai:

I

» 
I 
I 
I
I

Ofiso Tel.
WO 2-3497

------------——
TėL EVergreen 7-4335

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
85 - 03 VVAREHAM PL 

JAMAICA, N. Y.
Tel. JAmaica 3-7722

15 Park Row, New Yo

John W. Anseli

CHARLES SPORTSWEAR
Sav. K. Krasnakevičius,

660 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

Stepheii Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas 

Moderniška Koplyčia 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Namų Tel 
NE 9-

Mattlievv P. Railas
(Bieliauskas)

i I i I

IiS. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME j

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS j
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 
TeL SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484 i

I 
i iCASPER

FUNERAL HOME
187 DORCHESTER STREET 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai 
Tel. SO 8-1437

Mūsų mirusieji

Savininkai: FRANK MILAS 
JOHN L. RIMŠA

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y.

TeL GL. 2-8589

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
i Garantuotas ir greitas patarnavimas.Lietuvis Charles J. Kay, sav.

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

LIEPOS ŽIEDAI

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

ir vyrams ant užsakymo.
TeL HA 6-9839

Tel. Vlrginia 7-4499 I

SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKAV ONIS
FUNERAL HOME

V. YAKAVONIS

dvasiątvarkė praturtins jų 
Informacijų ir įsirašymo reika
lu iš anskto kreiptis adresu:

Franciscan Fathers, 
Kennebunk Port, Maine

(13)

■ •

Tel. EVergreen 4-9352
4-2442 < •

ALLIANCE HALL

WE CARRY A COMPLETE LINE OF |

FARM NEEDS |
Farmer Tractors g

McCormick - Deering Farm Machines £
International Trucks, Paris & Service £

Refrigerators & Home Freezers; |
Good Used Trucks and Used Farm € S

Machinery
I McCARTHY EQUIPMENT COMPANYj 
t 1740 MAIN ST., BROCKTON, MASS.I

Teis. 6385 — 8-0771

t

Liepos Žiedų arbata 
gerai nuo persišal
dymų, ji suteikia 
prakaitavimą ir pa
stiprinimą. Taipgi 
sakoma, gelbstanti 
nuo inkstų (kid-

neys) ir pūslės ligų. Liepos Žie
dai yra gerai ir nuo kosulio, 
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.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvray 

South Boston 27, Mass.

PARDUODA NAMUS

I 
i
I 
I 
I

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 
_ $150 —

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

-4

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas dieną ir naktj.

Koplyčia šermeninis dykai
Tel. BROCKTON 8-1580

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia šermeninis dykai
Tel. BROCKTON 8-1580

ZUPP’S BAR 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.
411 GRAND STREET 

TeLEV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.
^®®sxsxsx®>®€xtx?xsx8xsxs>3xsxsxs)®®®(sxsxg>®®<sxs>®g^s^

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

įvairūs skelbimai
4-4-4-4-4'4-44-444-44-4**4*>6***»4į. 
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MULIOLIS
INSURANCE 

and
REAL ESTATE

6606 Superior Avenue
Cleveland, Ohio

• • 
t -

CATERERS
Parties -VVeddings 

M E E T I N G

195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

T

Phone STagg 2-3108 Z

I

Pristatome Aly ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų.

ANTON APPEL
JERSEY PORK

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

LIETUVI&KOS DEAROS — SKANCS SKILANDŽIAI

GRAFTON AVĖ., ISLINGTON, MASS. A
Tel. Dedham 1304-W į

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R į
_ 4 i

4

Communion Breakfasts 
Banąnets

HALL
UŽSISAKYKITE JONIKO PAS MUS

Pristatom geriausį toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems
Parengimams.

Kainos prieinamos.

i
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ZALETSKAS

FUNERAL HOME

D.

564 EAST BROADWAY
South Boston, Mass.

A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį. 

Koplyčia šermenims dykai
NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609 i
WAITKUS Į

FUNERAL HOMEį
197 MEBSTER AVĖ.

Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
ir

J. P. MAČIULIS PARDUODAMI NAMAI

REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th St, Woodh»ven 21. N.

Tel. Vlrginia 7-1896
Y.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VČ.

PlrmininkB — Eva MarksienB,
625 E. 8th St, So. Boston, Mase 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Ylce-Pirmininkč—B. Gailiūnienč.

8 Winfteld St, So. Boston, Mase
Prot Rašt. — Stefanija Overkienė,

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

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jųrisdlkcljfų: Federalius Stato 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių Šalyse.

Visos knygos ir rekordą! raportavimui taksų pavieniams, pavieniu 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir ui New Yorko miesto 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėje ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
Ir mažų visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryt’ ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant si patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
UI AinsUe Street Brooklyn 11,

Telefonas: EV 4-3049

EV 4-9293

SALDAINIŲ PAL
Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENĖ — ALUS

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai {vairiems parengimams

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampinis mūrinis namas 3 šeimom 
su 10 kambarių, su maudynėmis ir 
garažais — $4.950.

Pardavimui 
miesto dalyse 
Nassau.

Visuose yra
kaina, su mažu įnešimu, netoli stočių.

Taip pat priimu ir pardavimus.

Z I N I S

turime namų visose
— Brooklyne, Queens,

tuščių florų, prieinama

361 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506
EVergreen 4-3487

PARDUODAMI NAMAI

i•>

t

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuotojas 

(NOTARY PUBLIC) 
Patarnavimas dieną ir naktį. 

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Ii i | i ii
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434 I

WAITT
FUNERAL HOME

+4 t44444
Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms,t 

parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, t 
Šaukite: Į

BORIS BEVERAVE CO. t +
J. ARLAUSKAS, Savininkas +

220 E Street Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. t
+ 
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Finansų Rašt. — B. Cūnlenė, 
409 Broadway, So. Boston, Mass 

TeL So-8-0948.

Iždininkė — Ona Siauris, 
51 Tampa St, Mattapan, Mana.

Tvarkdarė — M. Matejoškienė,
866 E. 5th St., So. Boston, Mąss.

Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7 .30 v 
vakare. Parapijos salėje, 492 E 
Jeventh St.. So. Boston, Mass 

vuaM draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų mėtlnlnk®.

Su tuščiais kambariais. Namai gra
žūs, gražios ir patogios vietos arti su
sisiekimo punktų, parkų ir krautu
vių.

Geros progos įsigyti pelninga nuo
savybe visais atvejais patogioje vie
toje.

J. VASTCNAS
Real Estate & Insurance

1008 Gatės Avė., Brooklyn. N. Y. 
TeL GLenmore 5-7285

i

3® EMERSON AVĖ. 
Brockton, Mass.

EDVVARD J. WAITT 
(Wai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.
Koplyčia šermenims dykai.

Tel. Brockton 3368

Kitur

ei. POPlar 4110

<»
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i 54-41 — 72nd Street

Tel. NEwton 9-4464
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS
Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT
Maspeth, N. Y

>+ 
i
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J
A. L. WE.NSL0V.4S

LIETUVIS GRABORIUS
LAISNIUOTAS IAIDOTI VI(' DIREKTORIUS

X Nauja moderniška koplyčia dykai visiems. Kreipdamiesi i mus 
turėsite mandagų ir sąžiningą patarnavima

2128 Carson Street S.S., Pittshurgh, Pa.
Tel. HEmlock 1-0203I i

Charles J. Roman
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon SL 
Philadelphia, Pa. 

Modernišką laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Phone, FEderal 1622

H A S E R
Funeral Home

AMBULANCE SERVICE 
Mes esame dėkingi už jūsų 

biznį
512 Chartiers Avenue 

MeKres Rocks, Pa.
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8 DARBININKAS Gegužės 29, 1951

uibininkarJrG amebos ——  /nm

“DARBININKO” SEKANTIS 
NUMERIS

dėl Decoration Day išeis kitą 
antradienį — birželio 5 d.

Mnsgr Fulton J. Sheen pakel
tas vyskupu

Popiežius Pijus XII šiomis 
dienomis Mnsgr. F. J. Sheen 
pakėlė vyskupu ir paskyrė 
New Yorko arkiv. kardinolo 
Spelmano pagelbininku.

Naujasis vyskupas yra žino
mas kaip mokslininkas, filoso
fijos profesorius Catholic Uni- 
versity of America, žymus ra
dijo kalbėtojas, kurio kalbos 
transliuojamos per visas A- 
merikos radijo stotis. Šiuo me
tu jis yra Tikėjimui Platinti 
Pontifikalinės Draugijos pir
mininkas.

J. E. vysk. F. J. Sheen yra 
žinomas kaip rašytojas. Jis 
yra parašęs ir išleidęs visą ei
lę vertingų knygų, kai kurios 
jų susilaukė keletos laidų.«

Savo kalbomis, raštais ir as
meniškais pasikalbėjimais bei 
įtaka vysk. F. J. Sheen yra 
grąžinęs į tikėjimą ir Katali
kų Bažnyčią visą eilę žymių 
asmenų.

Vysk. F. J. Sheen yra gimęs 
Ed Paso, Ilk, 1895 metais ge
gužės 8 d. Baigęs šv. Povilo 
Seminariją, St. Paul, Minn. 
Kunigu įšventintas 1919 m. 
rugsėjo 20 d. Šv. M. Marijos 
Katedroje, Peorijoj. Studijavo 
Amerikos Katalikų Universite
te, Louvaino universitete, Bel
gijoj, ir Angelicum Colegijoje 
Romoje. 1925-26 metais dėstė 
teologiją Westminsterio uni
versitete, Londone ir nuo 1927 
metų dirba Washingtone, A- 
merikos Katalikų Universite
te.

• J. E. Vysk. Hugh L. Lamb, 
Philadelphia. Pa. arkiv. kardi
nolo Doutherty pagelbininką, 
Šv. Tėvas Pijus XII paskyrė 
naujai įkurtos Greensbugr, Pa. 
vyskupijos vyskupu ordinaru.

Šiuos Apaštalų Sosto aktus 
gegužės 25 d. paskelbė Apašta
liškasis Delegatas JAV vysk. 
Amleto G. Cicogni, Washingto- 
ne.

DĖMESIO!

NEW YORKO LIETUVIŲ TREMTINIŲ DRAUGIJA

Siu mėty BIRŽELIO 10 I)~ 3 vai. p.p.

KLASCIAUS PARKE — CLINTON P ARK
56 - 70 58th STR., MASPETH, N. Y.

RENGIA ŠIAIS METAIS PIRMĄJĄ

-Pikniką
PROGRAMOJE: gera muzika, linksma nuotaika, įvairūs šposai ir kt Įėjimas tik $1.00. 

č ia bus geriausia proga visiems susitikti.

VISI I GEGUŽINĘ — PIKNIKĄ BIRŽELIO 10 DIENĄ

Liet. Kat. Federacijos

New Yorko apskrities narių 
susirinkimas įvyko gegužės 
25 d. 8 v. v. Apreiškimo para
pijos salėje. Pirmininkavo S. 
K. Lukoševičius. Nutarta va
saros metu susirinkimų ne
šaukti. Pirmasis susirinkimas 
bus šaukiamas rugsėjo mėn.

Iš draugijų konferencijos 
pranešimą padarė K. Poderis. 
B. Adomaitienė ir U. Janušie
nė pageidavo, kad LIETUVIU 
DIENOS reikalais pasitarimai 
būtų kviečiami pirmadienio va
karais. Visos draugijos uoliai 
ruošiasi Lietuvių Dienai, lie
pos 1 d. Dexter Parke.

Kultūrinė popietė
rengiama ateitininkų, įvyks 

šeštadienį (birželio 2 d.) nau
jai atremontuotoje Angelų 
Karalienės parapijos salėje. 
Programoje: a) Fr. Chopain 
kūryba, pailiustruota ištrauko
mis: b) literatūrinė dalis.

Pradžia 6 v. p.p. Ateitinin
kai ir jų bičiuliai kviečiami 
dalyvauti.

Atvyko A. Cenfeldas
Gegužės 23 d. laivu “General 

Sturgis” į New Yorko uostą 
atvyko žinomas Lietuvos fut
bolininkas Arturas Cenfeldas. 
Laikinai apsistojo pas p. So- 
daitį ir mano ilgesniam laikui 
pasilikti Brooklyne.
Liet Kat. Darbininkų Klubo

mėnesinis narių susirinki
mas įvyks birželio 8 d. 8 vai. 
30 min. vakare, "Darbininko” 
patalpose, 417 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Bus svar
stoma sarbūs organizaciniai 
reikalai.

Kun. L. Voisekauskas
išleidęs C. Sasnausko muzi

kos kūrinius “Lietuviška mu
zika”, 10 egz. yra įteikęs taip 
pat Tėvams Pranciškonams 
Kennebunk Port, Me. ir po 1 
egz. visiems Lietuvos konsula
tams JAV.

Išleistus kūrinius, kaip lei
dėjas praneša, galima gauti 
Lietuvos Gen. Konsulate, Nevv 
Yorke.

PARDUODAMAS NAMAS su 
saliūnu arba tik vienas saliū- 
nas. 406 So. 3rd St. ir Union 
Avė. kampas, Brooklyn 11,
N. Y. (14)

Į visus lietuvius siuvėjus

54-tas siuvėjų lokalas renka 
savo delegatą. Nuo jūsų bal
savimo priklausys ir jūsų pa
čių teisingas ar neteisingas 
reikalų tvarkymas ir aiškini
mas. Taigi prieš balsuodami 
pagalvokite už ką balsuojate! 
Jūsų delegatas yra jūsų užta
rėjas visuose jūsų reikaluose. 
Todėl balsuokite už lietuvių 
patrijotų siūlomą kandidatą.

Per paskutinį siuvėjų 54-to 
lokalo susirinkimą buvo pasiū
lyti du kandidatai: Pranas 
Vaitukaitis ir Vytautas Ubare- 
vičius.

Patrijotai lietuviai siuvėjai 
remia Prano Vaitukaičio kan
didatūrą. Todėl visi balsuojam 
tik už Praną Vaitukaitį. Šis 
vyras pilnas energijos, drąsus, 
teisingas. Jei būsi kaltas pa
bars, o jei teisus užtars.

Baigiama ruošti programa 
trėmimų minėjimui

Jungtinis Nevv Yorko pabal
tiečių komitetas, kurio rūpes
čiu birželio 16 d. Carnegie 
Hali įvyksta birželio trėmimų 
didžiulis minėjimas, jau pa
kvietė menininkus atlikti me
ninei daliai.

Iš lietuvių dainuos Metropo
litan operos solistė Polyna 
Stoškiūtė, estai pakvietė savo 
smuikininkę Carmen Berend- 
sen, o latviai — čelistą I. Na- 
runs. Apreiškimo parapijos 
choras, vedamas P. Sako, gie
dos JAV ir Lietuvos himnus, o 
jungtiniai latvių ir estų cho
rai — Latvijos ir Estijos him
nus.

Kalbas sakys Pabaltijo dip
lomatai ir JAV senatoriai. Šiuo 
tarpu komitetas jau gavo suti
kimą iš senatoriaus Herbert 
Lehman ir dar susirašinėja su 
kitais.

Minės dr. K. Griniaus 
mirties sukaktį

Sandariečiai š. m. 
birželio 9 d., šeštadienį, Nevv 
Yorker viešbučio salėje ruošia 
Lietuvos prezidento dr. K. Gri
niaus vienerių metų mirties 
sukakties minėjimą. Pradžia 7 
vai. vakare. įėjimas nemoka
mas. Kalbės: min. V. Sidzikau
skas, žurn. H. Blazas ir dr. V. 
Tercijonas. Po to bus meninė 
dalis.

DĖMESIO!

• Mirė kun. J. Martis-Marti-

šiūnas. Gegužės 22 d. mirė 
kun. J. Martišiūnas, Gary, 
Ind. lietuvių parapijos klebo
nas, sulaukęs 65 metų amžiaus. 
Velionis gimęs 1886 metais 
Lietuvoje, Lankeliškių paarp. 
I JAV atvyko 1902 metais. I 
kunigus įšventintas 1915 me
tais. Nuo 1920 metų su šešerių 
metų pertrauka klebonavo Ga
ry. 1938 metais aplankė Lie
tuvą ir labai džiaugėsi pada
ryta didele pažanga. A. a. kun. 
J. Martišiūnas rūpestingai 
tvarkė parapijos reikalus, bu
vo nuoširdus patarėjas savo 
tautiečiams. Rūpinosi ir rėmė 
Lietuvos laisvės reikalus. Or
ganizavo lietuvių šalpos dar
bus, rėmė ALTą ir BALFą. 
Daug geros širdies patyrė įvai
rios lietuviškos katalikiškos 
organizacijos bei jų spauda.

Liūdi parapija ir artimieji 
netekę savo mylimo globėjo ir 
mokytojo.
Sudarytas komitetas tremtinių 

šalpai

Gegužės 23 d. BALFo centro 
patalpose įvyko Didžiojo Nevv 
Yorko lietuvių organizacijų at
stovų susirinkimas, kuriame 
nutarta spalio 1-7 dienomis 
suruošti tremtinių šalpos sa
vaitę. Čia turima galvoje tie 
lietuviai tremtiniai, kurie ne
gali iš Vokietijos niekur išem
igruoti.

Šalpos vajus bus užbaigtas 
didžiuliu parengimu, kuris spa
lio 7 d. įvyks Lošt Batallion sa
lėje, Quėens. Kadangi šis kon
certas yra svarbus, visos kitos 
organizacijos prašomos tą die
ną nieko nerengti.

I sudarytąjį tos rinkliavos 
savaitės komitetą įeina visų 
organizacijų atstovai, o komi
teto pirmininku išrinktas adv. 
F. Aleksis.
Pr. Lapienė pradeda vasar

vietės sezoną
Šį šeštadienį Pranė Lapienė 

oficialiai atidaro savo vasar
vietę vasaros sezonui. 4 vai. 
popiet įvyksta ir meninė prog
rama, kurioje dalyvaus daini
ninkė Florencija Korsakaitė, 
Pr. Lapienės duktė Nelė, tik 
ką grįžusi vasaros poilsio, už
baigusi savo studijas kolegijo
je, ir kt.

Kadangi Pr. Lapienės Stony 
Brook vasarvietė yra gerai pa
žįstama D. New Yorko lietu
viams ir pati savininkė žinoma 
kaip nuoširdi lietuvių kultūri
ninkų globėja, tam savaitga
liui ruošiasi į Stony Brook 
didelis būrys lietuvių.

Siuvėjų Unijos 54 lokalo 
susirinkime

gegužės 23 d. buvo nutarta 
nupirkti 50 bilietų už 120 dol. 
į protesto prieš Rusijos tero
rą mitingą, kurį ruošia Pabal- 
tiečiai birželio 16 d. Carnegie 
Hali didžiojoj salėj, New Yor
ke.

Dalyvavę šiame susirinkime 
komunistuojantys siuvėjai tam 
priešinosi, bet tesurinko tik 40 
balsų. Už bilietų pirkimą bal
savo 115 siuvėjų.

54 lokalo lietuviai partijotai 
siuvėjai išstatė kandidatu į siu
vėjų delegatus Praną Vaitu
kaitį. Jis jau du kartus buvo 
siuvėjų delegatu ir tas parei
gas gerai atliko.

Komunistuojantys siuvėjai 
remia V. Ubarevičiaus kandi
datūrą.

Pasidalijant liet, siuvėjų lo
kalo pinigus liko nuskriaustų 
siuvėjų, jų vardu kalbėjo A. 
Lukoševičius. Daugumas jo 
pareikštoms mintims pritarė ir 
niekas nedrįso pasisakyti prieš.

Prieš vasaros atostogas siu
vyklose darbai gerokai suma
žėjo. Kai kurios siuvyklos at
leido dalį darbininkų.

P. J. M.

Kun. Klebono Pr. Virmausko

35 metų kunigystės sukak
čiai paminėti parapijos dar
buotojai gegužės 22 d. turėjo 
pasitarimą. Minėjimas įvyks 
birželio 10 d. Iškilmingose pa
maldose 10 vai. komp. J. Ka
činskas paruošė specialią mu
zikos programą. 5 vai. p. p. pa
rapijos salėje bus klebono gar
bei bankietas.

Sukaktuvių minėjimo komi
tetą sudaro: — Garbės pirm. 
J. Pr. prel. dr. K. Urbonavi
čius, pirm. kun. A. Abračins- 
kas, sekret. K. Namaksienė, 
ižd. kun. A. Kontautas, muzi
kinės dalies tvarkytojas komp. 
J. Kačinskas, vyr. šeiminin
kas Vt. Stakutis, jo padėjėjas 
V. Valatka, ir V. Medonis, vyr. 
šeimininkė Stakutienė, svečių 
priėmėja A. šidlauskienė-
Grabioliūtė, patarnautojų tvar
kytoja Leščinskienė, bilietų 
tvarkytojai M. Venis ir K. Šid
lauskas, spaudos reikalais rū
pinsis kun. A. Kontautas, adv. 
J. Grigalius ir A. J. Namaksy, 
programos knygos tvarkytojai 
kapitonė Maskidlausky, B. Cu- 
nienė ir F. Zaleckas. Bankieto 
metu programą išpildys para
pijos mokyklos seselių paruošti 
vaikučiai. Bilietų kaina 2,50 
dol., jų galima gauti pas ko
lektorius ir “Darbininko” at
stovybėje.

Visi kviečiami būti Gerb. 
Klebonui ruošiamo pagerbimo 
rėmėjais (sponsors and pat- 
rons). Kurie artimiausiu laiku 
prisidės $1.00 ar daugiau auka 
prie pagerbimo vakarienės 
ruošimo, tų vardai ir pavardės 
bus atspausdinti sukaktuvių 
proga leidžiamoj knygutėj.

Lietuviai “I am American” 
dienos minėjime

Bostono miestas kartu su 
Amerioks Legijonu gegužės 20 
d. ruošė “Esu Amerikietiis” 
dienos minėjimą. Paradas įvy
ko Hatch Meihorial Shell, prie 
Charles upės. Kalbėjo Bostono 
mayoras, mobilizacijos virši
ninkas gen. Hershey ir kiti 
aukšti pareigūnai.

Lietuvius atstovavo Bostono 
lietuvių tautinių šokių grupė, 
kuri pašoko porą liet, tauti
nių šokių — “Žekelį” ir “Ma
lūną.”

Keičia darbą
Paskutiniu laiku Bostone at

siranda daugiau darbų įvai
riose dirbtuvėse. Daugelis 
tremtinių dirbę Cable Rain- 
coat Co., So. Bostone šią dirb
tuvę apleidžia ir gauna darbo 
kitur, kur geresnis atlygini
mas ir darbo sąlygos. Daugiau
sia darbo gauna Hood Rubber 
Co. Watertowne (Bostono 
priemiesty), šios didžiulės į- 
monės darbininkų priėmimo 
reikalais rūpinasi lietuvis V. 
Bucevičius, kuris savo tautie
čiams maloniai padeda.

Išėjo pensijon
Augustas Sanda, karo vete

ranas, LDS ir parapijos dar
buotojas, išdirbęs Metropoli
tan Transit Authority 35 me
tus, šiomis dienomis išėjo į 
pensiją. A. ir I. Sandai yra 
pavyzdingi katalikai, susilau
kę net 14 vaikų, ir 19 anūkų 
ir vieno proanūko.

Vaidino "Birutę”
Gegužės 20 d. So. Bostono 

High School salėje “Gabijos” 
choras statė Miko Petrausko o- 
peretę “Birutė”. Dirigavo Jo
nas Dirvelis, akompanavo E 
Bendoraitytė. Nors pastatyme 
ir buvo kaikurių trūkumų, bet 
reikia džiaugtis, kad sandarie- 
čių jaunimas stato lietuviškus 
veikalus.

Karo kapelionas rūpinasi korėjietė našlaitė

Nauja valdyba

A. L. Tarybos Bostono sky
rius savo metiniame susirinki
me gegužės 10 d. išrinko nau
ją valdybą, į kurią įėjo —pirm. 
A. Čaplikas, vicepirm. adv. A. 
Juknevičius, sekrt. J. Jonuš- 
kis, ižd. J. Kasmauskas. Revi
zijos komiisjon—adv. K. J. 
Kalinauskas ir Pr. Razvadaus- 
kas.

Tarybos skyrius nutarė pa
minėti birželio trėmimų die
nas. Minėjimą nutarta ruošti 
kartu su tremtinių ratelio val
dyba, o taip pat latviais ir es
tais.

1000 kitataučių šoko 
“Kalvelį”

Gegužės 19 d. Harvardo U- 
niversiteto Memorial Hali, 
Cambride, Mass. įvyko tauti
nių šokių festivalis. Jame daly
vavo apie 2000 studentų bei 
mokomojo personalo. Festiva
lyje dalyvavo ir Bostono lietu
vių tautinių šokių grupė, ku
riai puikiai pavyko sušokti 
“Rugučius”, “Žekelį” ir “Malū
ną”. Festivalio direktorius E. 
Nadel prieš 10 metų yra iš
mokęs šokti liet, tautinį šokį 
“Malūnas” ir išmokė univer
siteto studentus, kurių apie 
1000 šoko “Malūną.”

Nelaiminga mirtis
Antanas Mikalauskas, ant

rojo pasaulinio karo veteranas, 
34 metų amž. gegužės 13 d. 
užsinuodijo dujomis ir mirė.

• Cukraus fabrike (Ameri
can Sugar Refining Co.) So. 
Bostone pradėjo labai smar
kiai dirbti. Dirba net sekma
dieniais. Šiame fabrike dirba 
nemaža tremtinių.

NAUJAI ATVYKUSIEJI
Gegužės 23 d. laivu “General 

Sturgis” į Nevv Yorką atvyko 
šie lietuviai tremtiniai:

ANTANAITIS, Stasys. Elena, 
Lina, Birutė, Genė, Rimutė, 
Danguolė.

BASYTE, Elvira, Rudolf.
BONASEVIČIEN2, Alina.
ČEČETA, Victoria.
CENEFELDAS, Arturas, Ju

zefą, Audronė.
ČESNAUSKYTE, Kleofa. 
DANILEVIČIUS. Juozas.
DOBA, Vincas, Sofija, Žibutė. 
FEDORAVTČIUS, Jurgis, 

Vanda, Loreta, Valteris.
GLYTAS, Valentina, Aldona, 

Ona-L.
JASČEMSKAS, Aleksandras, 
JOCIUS, Petras.
KARSOKAS. Albinas-Pr., Ge- 

novaitė-R., Rita-Eug., Algiman- 
tas.

KAVALIAUSKAS, Juozas, 
Karolina. Hans Juerg. Juozas.

KLEINAITIS, Jonas, Ane, I- 
rene. Helmut.

KUSMANAS, Richardas. Mar
ta, Helmutas. x

MARCHERTAS, Antanas.
MIKUŽAS. Antanas. Hedvvig.
NAVICKAS, Aleksas. Eliza- 

beth. SOHAN, VVilhelm.
NAVICKAITE, Adelė.

NEIMANTAS, Vlddas, Irena, 
Vladas.

PASAITIS, Marija, Mikelis, 
Kurtas.

RAUSERTAS, Matas, Zofija, 
Marijona, Sophie, Mathews, 
Christa.
, SILIUNAS, Aleksandras, Ona 
Donatas.

SIMANAVIČIUS, Kazimieras.
STEPANAUSKIENE, Uršu

lė.
TIMPIENE, Ursula, Evaldas.
TUMAITIS, Amas.
UFARTIENE, Antanina.
VINTARTAS, Eimantas.

Gegužės 29 d. laivu “Gene
ral Blatchard” į Nevv Yorko 
uostą atvysta:

ABROMAITIS, Albinas, Ona, 
KRIŠČIŪNAITE, Zinera 
BAJORŪNAS, Eduardas 
DAMADORA, Vincas, Kta- 

rina Johann
GRASTAITIS, Helga, Inga, 

Jurgis, Marija
GRIGOLAITIS, Janina, Ar

vydas
JESKELEVICIUS, Petras 
JURAŠKA, Paul, Angelika, 

Paul
KARVELIS, Marianna, 

Manfred
KAZEMEKAITIS. Viktoras. 

MACKEVIČIUS, Antanas, Ie
va, Marija

MANOVAS, Alfredas 
MARGELAVIČIUS, Alexan- 

dra. Dominikas, Dominikas
PAVILIONYTE. Lyda 
RAMONAS, Kazys, Maria 

Stiklakis, Stanislovas ir sese
rys Julė ir Juzė, iš Marijampo
lės miesto.

Birželio 1 d. laivus “General 
Taylor” į Nevv Yorko uostą 
atvyksta šie lietuviai tremti
niai:

BARANAUSKAS, Pranė, A- 
nelė, Sigitas

BUDRYS, Domas, Therese
KARASA, Motiejus, Eugeni

ja, Alvydas
GRABAZS. Adolfs, Grete, 
SKARULIS, Gerhard-D. 
LIPNEVIČIUS, Jonas, Ona, 

. Rimtautas
MILERIS. Jonas 
PERMINĄS, Viktoras 
ŠILEIKIS, Stasys L. 
STANEVTTZ, Franz 
STUIKYS, Jonas
TIMPA, Jonas, Ane. Ela, 01- 

ga
SUSELIS, Martvnas 
TAUSENDRFEUND, Mari

ja, TILMANAS, Haris, Roal- 
das

VABUELAS, Jonas
VAIČIULENAS. Jonas. Kat- 

rvna, Birutė, Ingrdi, Bern- 
hard

VALANTINAS, Juozas, Gi- 
ovanna, Alessandro

VARNECKAS. Aleksas
VILNISKAITIS. Juzefą, Vy

tautas, Elena-B., Kazimieras

>
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