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Johnson nežino, kodėl atleistas
Washingtonas. — Buvęs gy

nybos sekretorius L. Johnson 
senato komisijai pareiškė, jog 
JAV privalo nesileisti, kad 
Sovietai Korėjoj jas nuolat 
silpnintų. Jis pritarė MacAr
thuro pasiūlymui užblokuoti 
Kiniją, siūlydamas išskirti tik 
Sovietų valdomus uostus. Į 
klausimą, ar jis pritaria Man- 
džiuri jos b o m b a r davimui, 
Johnson neatsakė, nurodyda
mas, kad jau nuo rugsėjo mė
nesio jis nebeeina pareigų. Jis 
taip pat nurodė, kad Čiang- 
Kai-Šekas remtinas ginklais 
bei municija, bet nepatarė da
bar panaudoti jo pajėgas, kad 
neįtrauktų JAV j karą šioje 
srityje.

Paklaustas, kodėl jis buvo iš 
gynybos sekretoriaus pareigų 
atleistas, Johnsonas atsakė, 
jog su priesaika jis tegalįs pa
sakyti, kad nežinąs kodėl.

Tarp jo ir Achesono buvę 
nuomonių skirtumų dėl strate
ginės Formozos reikšmės ir 
taikos sutarties su Japonija. 
Taip pat Achesonas iškėlęs 
“politinį protestą”, kai jis bu
vęs už karinės komisijos į 
Formozą siuntimą (kuri dabar 
jau pasiųsta), Achesono tvirti
nimą, kad JAV visą laiką pri- 
pažinusios kinų nacionalistų 
vyriausybę, Johnson
Jos pripažinimas reiškęsis tik 
tuo, kad nebuvo pripažinta ko- 
muinstinė vyriausybė 1949 m. 
vienoj konferencijoj ir prezi
dentas pranešęs, kad kinų na
cionalistams nebus teikiama 
jokia karinė pagalba.

Johnson taip pat paliudijo, 
kad su prezidento pritarimu 
jis bandęs padaryti galą Valst. 
Departamento politiniam karo 
pajėgų užviešpatavimui.

Dėl įsikišimo į Korėjos karą 
Johnson paliudijo, kad tai bu
vo pasiūlyta Achesono ir kari
niai vadai prieš tai nesispyrė. 
Jie • nurodę tik susidarančius

MacARTHURAS PUOLA VYRIAUSY
BĖS POLITIKĄ

Austtn, Texas. — Gen. Mac
Arthuras lankosi Teksase, kur 
pasakė eilę politinių kalbų.

Kritikuodamas dabartinę 
vyriausybės politiką, MacAr
thuras pareiškė, jog ji nukry
pusi nuo tradicinių JAV politi
kos pagrindų. Vietoj drąsos ir 
toli siekiančio įžvalgumo, ji 
dabar nulemiama užsienio ir 
baimės. Kartais užsienis ją net 
diktuojąs. Iškeldamas Korėjos 
pavyzdį, MacArthuras nurodė, 
kad ten aukojamas net 
piliečių kraujas, viliantis, jog 
tuo būdu gal bus sulaikytas 
nuo įsikišimo galimas priešas. 
Generolo nuomone, tai labai 
klaidinga politika, nes patai
kavimas, net karo lauke, tik 
naujus karus sėja.

Taip pat jis labai smarkiai 
pasisakė ir prieš atsakingus 
gynybos departamento parei
gūnus, kurie skelbia, kad JAV 
visa turi daryti karui išvengti, 
nes esą jam nepasiruošusios. 
MacArthuras mano, jog iš tik
ro JAV yra pajėgios bet kurį 
priešą nugalėti O tokios kal- 

ryšium su tuo sunkumus ir iš 
to kylančias pasekmes. Po to 
prezidentas padaręs sprendi
mą. Dėl intervencijos Korėjoj 
su MacArthuru nebuvo tarta
si.

Karinė vadovybė tuomet 
prileidusi, kad intervencija Ko
rėjoj gali sukelti karą su So
vietais. Bet ryžtasi jos imtis 

MASINIS GYVENTOJU KILNOJIMAS
VENGRIJOJE

Viena. — čia gautomis ži-
niomis, Vengrijos komunistinė 
vyriausybė pradėjo masinį gy
ventojų perkūno jimą. Iš Buda
pešto ir kitų didžiųjų miestų 
tūkstančiai buvusių karinin
kų, pensininkų, valdininkų, 
prekybininkų bei pramoninin
kų ir kitų tariamų “ne darbo 
žmonių” išvaromi iš savo būtų 
ir vežami į kaimus. Ten jie ap
gyvendinami pas ūkininkus, 
kad lengviau būtų juos sekti. 
Išvežamieji pasiruošti gauna 
tik 24 valandas ir tegali pasi
imti nuo 100 ligi 1000 svarų 
įvairių daiktų. Jie turės dirbti 
žemės ūkyje, o tuo pačiu me
tu žemes ūkio darbininkai ir 
ūkininkai vežami dirbti fabri
kuose.

atmeta. ______ __ __________________

PASIBAIGĖ PASITARIMAI 
DĖL VOKIEČIŲ GINKLA

VIMO
Bonna. — Pasibaigė Vaka

rų sąjungininkų ir Vak. Vo
kietijos atstovų pasitarimai 
dėl galimo vokiečių karinių 
pajėgų sudarymo. Kalbama, 
jog pasitarimų dalyviai savo 
vyriausybėms patars sudaryti 
250.000 vokiečių armiją, ap
ginkluotą tankais bei artilerija 
ir turinčią 600 kovos lėktuvų. 
Bet tai nei iš Vakarų sąjungi
ninkų, nei iš vokiečių pusės 
nepatvirtinama.

bos tik didiną karo pavojų. Jei 
Sovietai pulsią, tai tik dėlto, 
kad JAV rodosi esą silpnos — 
tikras ar tariamas silpnumas 
gundo užpuoliką.

Pasisakydamas prieš Valst. 
Departamento sekr. Achesono 
politiką, MacArthuras pareiš
kė, kad Achesonas naudoja 
bolševikinio stiliaus propagan
dą tautai klaidinti. Nors Ache
sono vardu ir neminėdamas, 
generolas su pasipiktinimu 

savo priminė komisijoj iškeltą 1949 
m. dokumentą, kuriame buvo 
nurodyta, kad lauktina For
mozos patekimo į komunistų 
rankas ir buvo norima tam
paruošti viešąją nuomonę, įti
kinėjant, kad Formoza JAV 
saugumui neturinti didelės 
svarbos. Tuo tarpu Achesonas 
senatoriams pareiškė, jog 
Valst. Departamentas visuo
met pripažino Formozos svar
bą JAV saugumui.

MacArthuras pažymėjo, jog 
niekad neišlaikoma laisvė, kai 
tokia praktika įsigali. 

todėl, kad vyriausybė buvo įsi
tikinusi, jog, šiuo atveju neįsi- 
kišus, greit prasidės agresija ir 
prieš kitus kraštus.

Johnson mano, kad JAV ga
lėtų Sovietus sumušti, jei jie 
pradėtų karą, bet pasisakė 
prieš tokį kursą, kuris vestų į 
trečią pasiulinį karą.

šis perkilnojimas pradėtas 
ryšium su penkmečio plano 
nepasisekimu ir pradėtu ko
munistų partijoj valymu.

SOVIETAI SUDARYSIĄ SU 
RYT. VOKIETIJA TAIKOS 

SUTARTĮ
Berhuas. — Pranešama, 

kad po sovietinės Vokietijos 
zonos min. pirm. Grotewohl 
grįžimo iš Rusijos, Sovietai 
numato pradėti su Ryt. Vo
kietija pasitarimus taikos su
tarties sudarymo reikalu. Šiuo 
metu Grotewohl esąs Krime. 
Jis jau turėjęs su Sovietų pa
reigūnais pasitarimų ir grįž
damas parsivedąs “taikos ir 
draugiškumo” sutarties pro
jektą.

NAUJAS PASIČLYMAS 
SOVIETAMS

Washingtonas. — Vakarai 
užsienio reikalų ministeriu 
konferencijos reikalu padarė 
Sovietams naują pasiūlymą. 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
įteiktose notose nurodoma, 
kad pasiūlyto j Washingtone 
konferencijoj Maskva galės iš
kelti ir Atlanto pakto bei a- 
merikiečių bazių užsieny klau
simus, nors tai ir nebūtų įra
šyta į darbų tvarką. Naujuoju 
pasiūlymu norima pašalinti 
konferencijai susirinkti kliūtis 
ir pabrėžti Vakarų norą tar
tis, nes Sovietai būtinai spi
riasi, kad minėti klausimai 
būtų konferencijoj svarstomi.

— Už šnipinėjimą komunis
tinei Čekoslovakijai Regens- 
burge amerikiečių teismas nu
teisė kalėti du vokiečius —H. 
Baumgarten 15 metų ir P. 
Bormung 8 metus.

Lauki^JAV pilietybės 46 italės ir vokie tės, ištekėjusios už amerikiečių karių
(San Francisco, Cal.)
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Korėjos fronte
Tokio. — Ligi birželio 17 d. 

beveik visame fronte be dides
nio pasipriešinimo traukęsi, 
komunistai vėl pradėjo stip
riau spirtis. Į Chorwon - Kum- 
hwa - Pyongggang vadinamą 
“geležinį trikampį” jie metė 
naujas pajėgas. Gaunamas į- 
spūdis, kad jie pasiryžę ginti 
dabartines savo pozicijas ir 
sulaikyti Jungt. Tautų pajėgų 
žygiavimą. Jiems jau pavyko 
kai kuriose vietovėse sąjungi
ninkų priekinius dalinius net 
kiek atstumti. Pagaliau laiko
ma galimu dalyku, kad jie 
ruošiasi dar kartą pradėti o- 
fenzyvą. Patekę į nelaisvę ki
niečiai tvirtina, kad naujoji o- 
fenzyva prasidėsianti birželio 
25 d., kada sukanka metai nuo 
Korėjos karo pradžios. Kol 
kas nežinoma, ar čia telkiami

PRANCŪZIJOS RINKIMŲ 
PASEKMES

Paryžius. — Sekmadienį į- 
vyko prancūzų parlamento 
rinkimai. Galutiniai duomenys 
dar nežinomi, bet jau yra pa
aiškėję, kad de Gaulle partija 
tiek yra gavusi balsų, jog su
daro pavojų dabartinei val
dančių partiją koalicijai. Ko
munistai, nors dar palieka, pa
skirai paėmus, didžiausia 
Prancūzijos partija, parlamen
te, išrodo, neteks gana žymaus 
skaičiaus vietų. Rinkimuose, 
priešingai visiems pranašavi
mams, prancūzai dalyvavo la
bai gausiai. Turinčių teisę bal
suoti buvo 24.602.000, o rinki
muose dalyvavo apie 19-20 mi
lijonų.

VATIKANE SUDARYTA 
IMIGRANTŲ REIKALAMS 

KOMISIJA
Vatikanas. — “Osservatore 

Romano” paskelbė, kad Popie
žius įkūrė “Imigracijos Rei
kalų Tarptautinę Katalikų Ko
misiją”, kurios pirmininku pa
skirtas iš Elizabeth. N. J., Ja- 
mes Norris. Komisijos pareiga 
— koordinuoti pagalbą emig
rantams ir tremtiniams.

— Sulaukęs 84 m. amžiaus 
mirė pirmojo pasaulinio karo 
metu pasižymėjęs JAV admi- 
roals A. McCully. 

jų daliniai yra pajėgūs suda
ryti Jungt. Tautų pajėgoms 
žymesnę grėsmę. Bet išrodo, 
kad bent Kumsong rajoną jie 
pasiryžę ginti visomis jėgomis.

Pastarosiomis dienomis pra
dėjo stipriau veikti ir jų avia
cija. Viršum Sinuijų su 20 a- 
merikiečių sprausminių nai
kintuvų buvo stoję į kovą 25 
sovietinių MIG tipo naikintu
vų. Taip pat vienas jų naikin
tuvas pirmą kartą nuo karo 
pradžios buvo atskridęs žval
gyti į sąjungininkų užnugarį, o 
kitas bandė bombarduoti Seu
lo uostą. Pradėjus smarkiau 
veikti priešo oro pajėgoms, a- 
merikiečių bombonešiai ir nai
kintuvai stipriai pradėjo nai
kinti Pyonggang, Sariwon ir 
kitus priešo aerodromus.

MeCARTIIY PRIEŠ MAR
SHALLĮ

VVashingtonas. — Resp. se
natorius McCarthy senate pa
sakė labai smarkiai prieš gy
nybos sekr. Marshallį nukreip
tą kalbą. McCarthy tvirtina, 
jog sprendžiamais atvejais, ka
da JAV “pralaimėjo taiką” 
Europoje ir Azijoje, Marshallis 
vis stovėjęs Sovietų pusėj. Pra
ėjusio karo metu taip pat jis 
nuolat pasisakęs už Sovietų 
nuomones. Kai Sovietai 1942 
m. reikalavo antro fronto Va
karuose, Marshallis dėjęs ypa
tingas pastangas, kad nepraei
tų Churchillio siūlymas tą 
frontą sudaryti Balkanuose. 
Taip Churchillis netekęs įta
kos didiesiems karo meto 
srepndimams ir, anot Mc
Carthy, JAV politika Europo
je nenukrypstamai laikėsi Sta
lino pasiūlytos linijos.

McCarthy kalba sudarė 169 
mašinėle rašytus puslapius. Jis 
taip pat atsinešė glėbį knygų, 
ką apie Marshallį rašo net 
jam palankūs asmenys.

Senatoriui pradėjus savo 
kalbą, Pentaganas pasiuntė į 
senatą taip pat ištraukas, kas 
apie Marshallf kalbama iš pa
lankiosios pusės Churchillio, 
Byrnes, adm. Leahy, B. Ba- 
ruch, gen. M. CIark ir gen. C. 
Chennault, kurių raštais savo 
kalbėj rėmėsi ir McCarthy.

Louis Johnson, buvęs krašto gynybos sekretorius, liudija 
Senatą komisijai, tyrinėjančiai gen. MacArthuro atleidimą.

KUN. J. STANKEVIČIUS PROTESTUO
DAMAS IŠĖJĘS IŠ SALES

Paryžius. — Prieš kiek lai
ko Sovietų radijas ■ ir spauda 
paskelbė, kad Maskvoje įvy
kusiame vadinamam “taikos 
kongrese” dalyvavęs Kauno 
arkivyskupijos valdytojas kun. 
J. Stankevičius ir pasakęs bol
ševikinę kalbą. Dabar pran
cūzų “Figaro” bendradarbis S. 
de Gincburg, tuo laiku lankę
sis Sovietų Sąjungoj, rašo apie 
savo įspūdžius, atsilankius ta
me kongrese ir ta proga užsi
mena ir apie kun. J. Stankevi
čių. De Gincburg savo repor
taže rašo, kad ten dalyvavo 
sovietinis provoslavų patriar
chas Aleksiejus, protestantų ir 
katalikų dvasininkai, muzul- 
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• JAV, Anglija ir Prancūzija priėmė bendrą pagalbos Jugo

slavijai planą. Ta pagalba ligi ateinančių metų vidurio sieks 
nuo 100 ligi 220 milijonų dolerių.

• Vakarų sąjungininkai tariasi, kokių priemonių imtis prieš 
Sovietų pastangas susiaurinti Vakarinių Berlyno sektorių preky
bą. Tuo reikalu Sovietų išleistas potvarkis laikomas “maža blo
kada.”

• Spaudos konferencijoj paklaustas, ar jis numato kandida
tuoti į prezidentus, gen. MacArthuras atsakė neigiamai.

• Amerikiečiai įsakė lenkų repatriacinėms komisijoms, vei
kusioms Frankfurte, Muenchene ir Stuttgarte, iš jų valdomos 
zonos išvykti.

• Sovietų radijas pranešė, jog Albanija dėl tariamo sienos 
pažeidimo Jugoslavijai, Graikijai ir Italijai įteikė protesto notas.

• Sovietai pradėjo Berlyno rajone naktinius aviacijos ma
nevrus. žemyno daliniai tuo pačiu metu vykdo manevrus Tiurin- 
gijoj, Saksuose ir Mecklenburge.

• J. F. Dulles ir anglų užs. reik, ministeris Morrison paskel
bė, jog JAV ir Anglijai nuomonių skirtumus taikos sutarties su 
Japonija klausimu pavyko išlyginti.

• Prezidentas Trumanas ir Tautinė Saugumo Taryba paskel
bė savo nutarimą laikinai suspenduoti vadinamą Kem-Amend- 
ment, kuriuo numatoma nebeteikti ūkinės pagalbos su Sovietais 
ir jų satelitais prekiaujantiems kraštams. Tuo laiku bus ištirta į- 
vairių kraštų padėtis.

• Prez. Trumanas pasirašė įstatymą, kuriuo suteikiamas In
dijai 190 milijonų dolerių paskola maisto produktams JAV pirk
ti.

• Prancūzų prez. Auriol paskelbė, jog kalinamas maršalas 
Petain iš kalėjimo He D’Yeu perkeliamas “nuolatiniam interna
vimui” į ligoninę. Petain yra 95 m. amžiaus ir ilgesnis jau laikas, 
kaip serga.

monų mulos ir net budistų 
dvasininkas “Visi, — rašo 
prancūzų žurnalistas, — išėjęs 
kalbėjo kaip tikri komunistai 
ar jų “bendrakeleiviai”, girda
mi Sovietų valdžią ir puldami 
anglų - amerikiečių karo pa
degėjus. Bet kai buvo pradėtas 
pulti Romos popiežius, kad jis 
esąs svarbiausias karo pade
gėjas, Kauno vyskupas, msgr. 
Stankevičius atsistojo ir išėjo 
iš salės.”

Šis patikimo prancūzų žur
nalisto liudijimas atskleidžia, 
kad Sovietų paskelbtoji žinia 
buvo melas, kaip ir daug kitų 
jų skelbiamų melų.
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Lietuvių inauguracija
Pabaltijo tautos Laisvosios Europos 

komitete
.. Birželio 14 d. Vidurio Eu
ropos Studijų Centro patalpo
se, New Yorke, įvyko Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pata
riamųjų grupių iškilminga 
inauguracija, dalyvaujant
šioms grupėms, Laisvosios 
Europos Komiteto pareigū
nams, spaudos atstovėmis, 
Baltijos kraštų diplomatams 
ir svečiams. Iš lietuvių, be 8 
grupės narių, deilyvavo dar 
ministeris P. Žadeikis, kons. 
J. Budrys, LAIC direk. K. 
Jurgėla, redak. M. Kižytė, 
BALF reik. ved. P. Minkūnas 
ir prel J. Balkonas.

Laisvosios Europos Komite
to pirmininkas C. D. Jackso- 
nas dėl ligos dalyvauti negalė- 

• jo. Jį pavadavo vicepirminin
kas Dolbeare, kuris pareiškė, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos patariamosios grupės, 
kaip ir kiti atitinkami kolek
tyvai, savąja veikla stiprins 
anapus geležinės uždangos e- 
sančiųjų tautiečių viltis ir pa
dės joms išsivaduoti iš sovie
tinio jungo.

Nuo šios dienos Baltijos 
kraštų patariamosios grupės 
yra pašauktos aktingai bend
radarbiauti su mumis ir su 
kitais tautiniais komitetais, 
kad bendromis peistangomis 
priartintume pavergtųjų Rytų 
Europos kraštų išlaisvinimą, 
kad ko veikiau suteiktume vil
ties tų kraštų žmonėms, kad 
palaikytume jų demokratinę 
dvasią ir pakeltume jų mora
lę akivaizdoj tų bandymų, ku
rie dar jų laukia, — kalbėjo 
Delbeare.

Priminęs, kad Laisvosios 
Europos Komitetas seniai 
troško matyti Baltijos kraš
tus savo bendradarbiais ir pa
žymėjęs, kad jau vasario 11 
d. šių kraštų atitinkami at
stovai drauge su kitų anapus 
geležinės uždangos esančių 

* kraštų įžymiais vyrais pasira
šė Philadelphijoje laisvės de
klaraciją, Laisvosios Europos 
Komiteto vicepirmininkas pa
reiškė:

“Šiandieną Baltijos kraštų 
■patariamosios grupės užima 
savo vietą greta kitų tautinių 
tarybų bei komitetų ir įsijun-

BUVę DP PRIVALO ĮSIRE
GISTRUOTI LIEPOS 1 D.
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Washingtonas.— “Displaced 
Persons Commission” atkrei
pia dėmesį, kad visi kaip DP 
į JAV atvykę asmenys privalo 
ligi liepos 1 d. šioj komisijoj 
įsiregistruoti (adr.: Displaced 
Persons Commission, Wash- 
ington 25, D. C.). Registruo
tis privalo visi vyresni kaip 
12 metų asmens kas šeši mė
nesiai per dvejus metus.

gia į darbą, kurio tikslas — 
laisvė. Jungtinės Valstybės 
niekada nėra pripažinusios 
Rusijai teisės smurtu prisi
jungti Estijos, Latvijos, ir 
Lietuvos teritorijos. Todėl ir 
šiandien Jungtinės Valstybės 
tebepripažįsta Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos diplomatinius 
atstovus. Tęsdama šį pripa
žinimą toms diplomatinėms 
atstovybėms, JV vyriausybė 
pareiškia savo nesvyruojamą 
nusistatymą dėl Baltijos tau
tų teisės į nepriklausomybę.

Pažymėjęs, kad Baltijos 
kraštų patariamosios grupes 
turi savos išeivijos palankumą 
ir paramą, kad jas lygiai re
mia ir V. Europoje esantieji 
egziliniai veiksniai ir kad joms 
patikrintas bendradarbiavimas 
bei parama savųjų diplomati
nių atstovų, Delbeare užtikri
no:

“Laisvosios Europos Komi
tetas teiika Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos patariamosioms 
grupėms tą patį padrąsinimą 
ir tas pat lengvatas, kurie lig 
šiol buvo teikiami kitų anapus 
geležinės uždangos esančių 
kraštų tautinėms taryboms ar 
komitetams.

“šią progą mes laikome is
torine. Tai yra puiki užbaiga 
ilgų ir kantrių pastangų’’, bai
gė Laisvosios Europos Komi
teto vicepirmininkas.

Po jo žodį tarė Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos pataria
mųjų grupių pirmininkai: 
prof. Hin, dr. Masens ir Vac. 
Sidzikauskas. Pastarasis, kon- 
statatęs, kad Lietuva yra so
vietinės Rusijos viena pirmųjų 
neišprovokuotos agresijos au
kų ir išgyvena baisią sovieti
nę vergiją ir kad Lietuvos iš
laisvinimo kova bus kovojama 
iki okupantas bus pašalintas, 
pareiškė:

“Toji aplinkybė, kad mūsų 
tragedijos supratimas ir pa
galba mums ateina iš šio ga
lingo ir kilnaus krašto, yra 
didžiai padrąsinąs reiškinys... 
Lietuvių patariamosios grupės 
įsteigimas yra iškalbingas įro
dymas, kad Amerikos demo
kratija per vieną savo svar
biausių organizacijų yra nusi
stačius mums padėti mūsų ko
voje dėl Lietuvos išslaisvini- 
mo.. Mes įsipareigojam uoliai 
dirbti ir būti vertais Laisvo
sios Europos Komiteto mums 
teikiamo pasitikėjimo. Taip 
tepadeda mums Dievas ", baigė 
Sidzikauskas.

Po grupių pirmininkų pa
reiškimų Dolbeare pakėlė tau
rę už harmoningą ir efektyvų 
Baltijos kraštų grupių darbą 
ir už visų pavergtųjų tautų 
išlaisvinimą.

Visos kalbos buvo įrašytos 
į plokšteles. V. V.
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Nuo praėjusio rudens šis šešetukas, pakildamas nuo 
karo laivo “Bataan”, yra be pertraukos daužęs pozicijas 

Korėjoje.

KINIJOJE TERORAS
Lietuvoje jis pradėtas prieš

Kur įžengia bolševikų koja, 
kur įsigali Maskvos diriguoja
ma komunistų valdžia, ten 
paminamas po kojų bet 
koks žmoniškumas, panaikina
mos žmogaus teisės, išniekina
ma žmogaus asmenybė, ten 
viešpatauja tik melas, baimė, 
kraujas ir įnirtis. Nė vienoje 
pasaulyje laisvoje demokrati
nėje valstybėse nėra tiek val
džios priešų, sabotuotojų, kiek 
jų suranda paklusnūs Stalino 
tarnai. Kodėl taip yra? O štai 
kodėl.

11 metų

tų visuomenė giria ir apmo
ka tokius išdavikus, ypač kas 
išduoda savo artimus gimines. 
Kantono komunistų “Pietų 
Dienraštis’’ išgyrė mergaitę 
Cheung Kim-sui už viešą iš
davimą savo tėvo, buvusio 
Chungsau universiteto rekto
riaus. Hangchow mieste 14 
metų berniukas už panašų 
darbą yra gavęs amžiną 
plunksną.

Po susirinkimų. po apskun- 
dimų vyksta “teismas“. Čia

dalyvauja masės žmonių. Kas 
negali dalyvauti, tam sutei
kiama galimybė per radiją 
klausytis vykstančio “teismo”. 
Apskųstieji suvaromi šimtais 
į aukštesnę vietą prieš susi
rinkusią minią. Komunistų 
vadas yra drauge kaltintojas 
ir drauge teisėjas. Jokio gy
nėjo nėra. Visi susirinkusieji, 
komuinstų vadui kartais dar 
nebaigus kalbėti, galingu rik
smu sušunka padiktuotą iš
tarmę: “jie kalti”. Sprendi
mas čia pat vykdomas: ap
skųstieji sušaudomi.

Kinijos komunistų spauda 
praneša apie tokius įvykusius 
“teismus”. Hangchovv “teis
mas”, dalyvaujant 110.000 mi
niai, nuteisė 50 asmenų ir 
stebėjo jų egzekuciją. Shan- 
ghai 10.000 minia nuteisė 
mirti 293, Nankinge 150.000 
minia pasmerkė 376, Peipin- 
ge balandžio ir gegužės mėn. 
pasmerkta 420 asmenų. Man- 
džurijoje taip pat vyksta to
kie masinai “teismai” ir žudy
mai. Visame krašte viešpa
tauja šiurpus teroras.

Kinijoje tik dabar prasidė
jo “mirties piūtis”. Tuo tarpu 
mūsų tėvynėje Lietuvoje jau 
vienuolika metų, kaip okupan
tai bolševikai terioja mūsų 
karštą, naikina šimtmečiais 
sukurtas lietuvių vertybes, 
tremia ir žudo mūsų motinas, 
tėvus, seses ir brolius. Ir Lie
tuvoje vykdomi “liaudies teis
mai”, kurie teisia “liaudies 
priešus”, tik tuose komunistų 
“teismuose” nedalyvauja mi
nios, kaip Kinijoj.

Ir kada pasaulis supras bol
ševizmo pavojų? Kada kultū
ringas pasaulis išdrįs pasakyti 
tiesos žodį Azijos barbarams 
ir pasistengs įvykti teisybę?

Pr.

Dr. Kazys Sruoga - Vertikas

PRADŽIA AR PABAIGA?
• Alpsta, bet proto nepraranda
• Anglijai antausis, Sovietams — taip pat
• Teks netikėtai vėl susidomėti
Cicero, Illinois. — Pora mėnesių Iranas gerokai prinervino 

diplomatus ir politikus. “Nauja Korėja”, “Blogiau už Korėją”, 
“Pasaulinio karo pradžia Irane”—taip ir kitaip buvo apibūdina
mi Irano įvykiai. Šiuo laiku padėtis kiek aprimo. Britai iš pra
džių, kad ir netiesioginiai, pagrasino Iranui savo karo laivynu 
ir parašiutininkais. Vėliau nusileido: pripažino Iranui teisę na
cionalizuoti žibalo pramonę. Bent iš principo. Anglijos prestižui 
Azijoje smūgis. Nusileido silpnam Iranui. Kiti gali taip pat pa
mėginti šiauštis prieš Angį j ją. Bet čia matyti daug nusvėrė 
Amerikoš “patarimas”, duotas Anglijai. Pirmiau anglai vis pa
tarinėjo Amerikai, kaip elgtis Korėjoje. Dabar Amerika “pata
rė” Anglijai, kaip eJgtis Irane.

Iranas taip pat pasidarė sukalbamesnis. Eina su anglais 
į derybas. Nacionalistų vadas ir Irano ministeris pirmininkas 
Mossadeh didžiai nekenčia britų ir amerikiečių, bet taip pat ir 
bolševikų. Jis Irano parlamente sako prakalbas ir rėkia, kol ap
alpsta. Tada jį nešte išneša. Vis dėlto, Mossadeh proto nepra
randa. Jis aiškiai pamatė, kad tolimesnis triukšmas sudarys pro
gą Sovietams įžygiuoti į Iraną. Kas iš to bus? Aišku, Iranas pa
sidarytų pirmutiniu trečiojo pasaulinio karo lauku.

Dabar atrodo Iranas laimėjo ir ekonomiškai ir politiškai. 
Reikia spėti, kad gavo iš Vakarų kokių nors gerų paaždų. Bet 
ar tai jau viso to reikalo pabaiga?

Tokia Irano “karštligės” pabaiga Sovietams yra aiškus 
smūgis. Kodėl visi karo reikalo žinovai pripažįsta, kad Sovie
tai negali tikėtis sėkmingo karo be atatinkamo naftos kiekio, 
kurio reikalauja modemiškas karas. Tai viena iš pačių didžiau
sių kliūčių Sovietams kariauti.

Ir dar kita medalio pusė. Turkija turi 26 divizijas ir Grai
kija 9. Nei Turkija nei Graikija nėra Atlanto pakto nariai. Va
dinasi, Sovietų agresijos atveju joms pagalba, bent juridiškai, 
nėra užtikrinta. Tad Turkijoje yra nuotaikų laikytis neutralu
mo. Jeigu Sovietai per Iraną užeitų Turkijai iš šono, tai tas la
bai pagreitintų Turkijos neutralumą. O gal dar nudažytų jį rau
donai... Likviduoti arba prisijungti 26 kariuomenės divizijas be 
karo Sovietams tikrai viliojantis dalykas.

Kai 1946 metais po ilgų ginčų Sovietai atitraukė savo ka
riuomenę iš Irano, esu šitaip rašęs: “O vis dėlto Persijos klausi
mas yra labai vertas dar kartą visai rimtai pasvarstyti. Visų 
pirma verta pasvarstyti jį dėl to, kad gali kuomet tekti, ir tai 
visai netikėtai, juo vėl susidomėti.” (Mūsų Kelias” 17 n.). Man 
atrodo, kad šita mintis tebegalioja ir šiandien.
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Parduodama siuvykla Nobart's
Valymo (day cleaning) šopa egzistuoja daugiau kaip 10 me
tų. Geros įeigos. Darbas dviems žmonėms. Žema nuoma 
(renda). Galima kreiptis į siuvyklą kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 7:30 vak. pas savininką ANNA VVILLIS, 61-57 Mas
peth Avė., kampas 64th St., Maspeth, L. I.
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Už geležinės uždangos ne 
tik kad negalima viešai kriti
kuoti komunistų partijos ir 
jos diriguojamos valdžios, bet 
ir mąstyti priešingai nevalia. 
Kad valstybės piliečiai arba, 
tiksliau pasakius, vergai ne
drįstų prieš valdžią ką nors 
priešingo pagalvoti, yra vyk
domi nuolatiniai valymai, 
nuolatiniai areštai, teismai, iš
trėmimai ir Lt.

Š. m. birželio 15 d. “News 
and World Report” praneša 
apie komunistinės valdžios 
vykdomą baisų terorą Kinijo
je. Žinios yra paimtos iš ofi
cialių Kinijos komunistų spau
dos ir radijo pranešimų.

Suorganizuotos gatvių ko
mandos, kurių pareiga per
košti kiekvieną namą ir su
rinkti visus revoliucijos prie
šus: vadinasi, visus tuos, ku
rie buvo, dabar yra, ar ateity
je gali būti prieš komunistus 
nusistatę. Mokyklose ir dirb
tuvėse yra įkurtos šnipinėji
mo komandos sekti visus as
meniškus pasikalbėjimus. Val
stybės saugumo labai yra rei
kalaujama, kad kiekvienas 
gyventojas, kur jis bebūtų, 
registruotųsi. Pakeitęs gyve
namąją vietą, privalo policijai 
pranešti. Kas nori kur nors 
išvykti (į užsienį tik specia
lūs agentai išleidžiami) turi 
gauti leidimą.

Visoje linijoje šaukiami 
taip vadinami “skundėjų susi
rikimai”, kuriuose komunis
tai reikalauja iš susirinkusių 
kad kiekvieną įtariamą asme
nį išduotų. Taip pat įsakyta 
visiems dvasininkams šaukti 
savo maldos namuose “skun
dėjų susirinkimus,” kad su 
šaknimis būtų" išrauta visokių 
“imperialistų“ įtaka. Taip pat 
ir iš krikščionių dvasininkų y- 
ra pareikalauta atlikti tą ju- 
došišką išdavimo darbą. Kas 
to neatliks, tas bus “ne krik
ščionis”. Spauda ir komunis-

IŠVAIZDOS ATŽVILGIU
su prabangišku vidaus įrengimu

Juo labiau steBite automobilius juo labiau įsitikinate, kad Ford 
Victoria gražumu yra nepralenkiamas. Viduje jūs randate naujus, 
puikius, ilgai tveriančius apmušalus Ford “Craftcord“ iš tikros 
gerai išdirbtos odos ir vinilės; randate visiškai naujus, gražiai su
derintus įtaisymus; naujai įrengtus “Safety Glow“ vairavimo 
prietaisus, instrumentus ir kitus priedus — visa tai kontroliuojama 
pirštu paspaudimu ir kiekvienas skyrium apšviestas. Viskas yra su
derinta su automobilio išorės spalva!

JĖGOS ATŽVILGIU!
su pagarsėjusiu Fordo V-8

B

Fordo V-8 yra to paties tipo motoras, kaip ir pačiu brangiausiu 
Amerikos automobiliu. Tai vienintelis toks V-8 motoras žemiausiu 
kainu rinkoje. Jis paremtas Fordo ilgamete patirtimi, kuri yra 
žymiai didesnė už visu kitu automobiliu gamintoju. O kainuoja ma
žiau negu dauguma masinu su šešiais ei lindę riais!

V iena iš Fordo taupymo paslapčių yra prietaisas kurui reguliuoti. Jis išgau
na pilnu jcKU i» kiekvieno benzino lašo.,, jis duoda galimybe išvystyti aukš
čiausi motoro pajėgumą “reguliarinėje“ padėtyje. Be to. jūs pastebite, kad 
Fordas pirmauja tokiomis savo ypatybėmis, kaip automatišku patogiu vai
ravimu... lengvu stabdymu f dvigubi - Seal King-Size stahdžiai). Tai leidžia 
jums ir mašinai lengvai važiuoti ilgus metus su dideliu malonumu ir tau
pumu.

IŠLAIDŲ ATŽVILGIU!

1 y j

Jus galite ir brangiau sumokėti.

bet negalite pirkti nieko geresnio kaip

su automatišku kurui taupyti prietaisu, 
kuris jums sumažina važinėjimo išlaidą
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NESANTAIKOS OBUOLYS
Kai Rojaus obuoliu prasidėjo žmonijos nesantaika, tai ir 

ligi šiandien ji tebetrunka. Kas nors vis atsiranda, kas pakiša 
pikto obuolį arba įritina į žmonių draugiją. Apsižiūrima tiktai 
tada, kai jis jau perkandamas. Tada ir prasideda ginčai, kas jį 
pakišo ir kam. O kai ginčijamasi, tai kurstytojas turi laisvas 
rankas siundyti dar pikčiau. Tokių istorijų praeitis žino labai 
daug. Dabar ji kartojasi Amerikoje.

Greitai bus jau metai, kai Sovietai nesantaikos obuolį įriti
no į Korėją. Ten jis ritinėjamas visais karo technikos pabūk
lais, o Vašingtone gaudomas karštais žodžiais ir pasiaiškinimais. 
Norima susekti, kas ir nuo kokios šakos jį nuskynė — tą bolše- 
kinio siundymo vaisių.

Šiomis dienomis šen. McCarthy, pasižymėjęs aštriu žnaiby
mu valstybės sekretoriaus Dean Achesono, dabar įkibo į krašto 
gynybos sekretorių George Marshallą. Jis juk buvo vyriausias 
praėjusio karo strategas, paskui valstybės sekretorius, o dabar 
tvarko viso krašto gynybos reikalus. McCarthy išrankiojo iš 
parėjusio karo atsiminimų (Churchillio, Hullio, Sumerio ir kt.) 
tokias vietas, kurios kalba apie nuolaidas Stalinui. Labiausia už
sikabinama už invazijos Normandijoje: kodėl ji buvo ten, o ne 
Balkanuose. Čia ir buvęs pakištas tas kartus obuolys, kurio vai
sius dabar ragaujame. Maskva susitvarkė taip, kad jai Europo
je būtų laisviausios rankos. Paskui pririšo ir Azijoje.

Iš ten atšauktas gen. MacArthuras, kiek patylėjęs, vėl pra
šneko Texase. Jis aštriai puolė nuolaidų politiką, kuri aiškiai ve
dantį į naują karą, bet žymiai sunkesnį. Jo nuomone, griežtas 
sprendimas Korėjoje būtų geresnė apsauga nuo pasaulinio ka
ro, negu raičiojimasis prie 38 paralelės.

Savo žodį pridėjo ir atsistatydinęs gen. Albert C. Wedeme- 
yer, palyginti dar jaunas žmogus, buvęs karo patarėjas Kini
jos reikalams. Kaip laikraščiai teisingai pažymi, Senate jis kal
bėjo ne tam, kad jo liudijimą užrašytų, o iš gilaus savo įsitiki
nimo. Jam rodosi, kad Maskva sąmoningai amerikiečius Korė
joje pririšo ir mala kiniečių masėmis. Strategiškai tai nenau
dinga, nes tikras priešas nepasiekiamas. Jį reikėtų mušti ne 
Korėjoje.

Bet tai būtų jau didesnio karo pradžia arba pabaiga, ne 
politika. Tuo tarpu, kaip yra patvirtinę ir krašto gynybos va
dovai, Korėjos karas dar yra palenktas užsienio politikai. Visi 
ginčai ir pasiaiškinimai nori ją nustatyti tiesesnę. Ar to bus 
pasiekta tik viešomis išpažintimis, reikia abejoti. Kurstytojas 
yra patenkintas, kad jo įritintas nesutarimų obuolys duoda jam 
laiko geriau pasirengti.

Jau visoj eilėj valstybių pa
balsavo — Italijoj, Austrijoj, 
Airijoj. Nors tai yra tautiniai 
balsavimai, bet jie rodo, kur
link europiniai žmonės orien
tuojasi. Ypatingai svarbiais 
rinkimais buvo laikomi Itali
jos rinkimai. Nors tai buvo 
tik daliniai — šaurės ir vidu
rio Italijoje, nors rinko tik 
savivaldybes, bet pats De Ga- 
speri tvirtino prieš rinkimus, 
kad nuo balsavimo davinių 
gali priklausyti ir pačios vy
riausybės pertvarkymas.

Būdingas Europoje šiuo 
metu suskilimas į du pagrin
dinius blokus: komunistinį ir 
antikomunistinį. Taip kaip ir 
visas pasaulis yra suskilęs.

Rinkimai Italijoje

Rinkimuose į Italijos savi
valdybes buvo visas klausi
mas: ar atlaikys maskvinis 
komunistų - kairiųjų socialis
tų blokas, ar susijungusioms 
demokratinėms grupėms pasi
seks jį sulaužyti? — Jau 1948 
m. parlamento rinkimuose ko
munistai prakišo. Bet savival
dybes jie turėjo lig šiol savo 
rankose. Italijoje yra 7,764 
savivaldybės; iš jų 2720, 
arba daugiau kaip trečdalis, 
buvo komunistų rankose. O 
dar blogiau, kad jos sudarė 
beveik pusę visos Italijos gy
ventojų. Tokie miestai kaip 
Genuja, Turinas, Venecija, 

Gen. MacArthur sutinkamas Houston, Tex.

Florencija, komunistų ranko
se. Jų centras ir didžiausia 
tvirtovė BolOiūja. Bolonijos 
provincijoje visos 60 savival
dybių komunistinės. Iš 27 pro
vincijų 15 komunistų rankose. 
Komunistai buvo įsigalėję 
kaip tik šioje turtingiausioje 
ir labiausiai turistų lankomo
je Italijos dalyje. Čia jie bu
vo susikūrę ir pogrindinio vei
kimo tvirtoves. Iš čia ėjo agi
tacija, ginklai. Vien per ba
landžio mėnesį policija susekė 
tiek ginklų, kad jais, kaip 
spauda praneša, būtų buvę 
galima apginkluoti visą pul
ką, su patrankom ir liepsno
svaidžiais. Iš čia ėjo ir šmuge- 
linė prekyba su sovietų sate
litiniais kraštais.

Rinkimuose komunistai bu
vo susiblokavę su kairiaisiais 
socialistais. Antikomunistiniam 
bloke buvo Democrazia Cris- 
tiana, nepriklausom, socialis
tai, respublikonai ir liberalai. 
(Pažymėtina, kad Katalikų 
Akcijai, vadovaujamai prof. 
Geggos, Šv. Tėvo buvo įspėta 
nedalyvauti rinkiminėje akcijo
je, nes kat. akcija nėra politi
nė partija).

Rinkimų rezultatai

Rezultatai? Ar komunistai 
sumušti? Tie, kurie džiūgauja, 
nurodo, kad antikomunistinis 
blokas turėjo 12 provincijų 
sostinių, dabar turi 23. Komu-

LAIŠKAS Iš EUROPOS

nistai neteko 10, ir jiems te
liko tik 5 provincinės sosti
nės. Genuja, Venecija, Nova- 
ra, Cremona, Varese, Impe- 
ria, Forli, Ancona, Pavia iš 
komunistų rankų perėjo de
mokratiniam blokui. Komu
nistams liko betgi jų tvirtovė 
Bolonija, o taip pat Savona, 
Mantuja, Rovigo ir Pesaro. Iš 
turėtų daugiau kaip pustrečio 
tūkstančio savivaldybių jie at
laikė tik su viršum 600. Tai 
jau didelis pralaimėjimas.

Tačiau pažymėtina, kad ko
munistai balsų neprarado, 
priešingai, gavo net daugiau. 
Jie pralaimėjo mandatus tik 
dėl to, kad balsavusių procen
tas buvo labai aukštas—90%. 
Antra, laimėjo antikomunisti
nio sparno didesnė tarpusavio 
vienybė, veržlumas ir rinkimi
nė technika. Pagal įstatymą 
blokas, surinkęs didesnę balsų 
pusę, gauna du trečdalius visų 
mandatų.

Pati Democrazia Cristiana 
iš rinkimų išėjo nusilpusi. 
Vietoj 1948 m. balsavimuose 
surinktų 1.230.000 balsų ji 
tesurinko dabar 890.000. Jų 
laimėjo liberalai ir Movimen- 
to Sociale Italiano. Pastarasis 
sąjūdis yra jaunesnis; kai kas 
jį laiko neofašistiniu. Siekia 
sustiprintos valdžios, aštrios 
kovos su komunizmu, tautinių 
tradicijų išlaikymo. Palyginti 
su 1948 m. šis sąjūdis laimėjo 
120% balsų daugiau. Minėto
se 27 provincijose balsų kiekis 
susidarė dabar tokis parti
joms: komunistai ir Neni so
cialistai 1.03 mil., Democrazia 
Cristiana 890.000, liberalų ir 
Movimento bei kitų vadina
mųjų dešiniųjų drauge 310.- 
000, socialdemokratų 292.000 
ir respublikonų 93.000.

Šiomis dienomis rinkimai 
eina pietų Italijoj. Laukiama, 
kad rezultatai bus panašūs.

Rinkimai Austrijoje

Praėję prezidento rinkimai 
Austrijoje su tokiu pat karš
čiu ir gausiu dalyvavimu, da
vė nelauktus rezultatus. Liau
dies partijos (katalikų) kan
didatas pralaimėjo prieš so

cialdemokratą Koernerį. Pra
laimėjo, nes socialistai suge
bėjo surinkti kitų grupių tal
ką. Juos parėmė komunistai, 
dalis liberalų. Liaudies parti
ja liko viena. Reikia manyti, 
kad ir gausios tuščios korte
lės nebuvo iš socialistų ar ko
munistų tarpo, bet iš tų pa
čių katalikų. Ir čia tvirtina
ma, kad liaudies partijos su- 
konservatyvėjimas atbaidęs 
dalį rinkėjų, kurie laukia so
cialinėms reformoms sprendi
mo.

Rinkimai Airijoje

Airijos parlamento rinkimai 
nedavė nieko naujo. Valeros, 
kuris buvo vedęs Airiją ištisą 
16 metų, partija ir šiuo kartu 
nesurinko daugumos. Tačiau 
jis sudarė koaliciją, kuri pas
tatė vyriausybės galva De Va
lerą.

(Minėtina, kad Airijoj ren
kama proporcine sistema ir 
balsuojama už asmenis).

Išvados
Visuose europi

niuose rinkimuose pasiro
dė sustiprėjęs aktyvumas ir 
dalyvavimas rinkimuose. To
liau, visur komunistai pralai
mi. Vokietijoje pralaimėjo iš 
esmės, gaudami mažiau balsų. 
Italijoje, Austrijoje komunistai 
pralaimėjo tik dėl to, kad su
stiprėjo antikomunistinis fron
tas, bet savo viduje komunis

Sovietinei zonai nebeparduos
Berlynas.—Iš valdinių sluog- 

snių pranešama, jog Vakarų 
Vokietija numato įvairių me
džiagų į rytinę Vokietijos zo
ną išvežimą dar labiau suvar
žyti, jei Sovietai neatšauks sa
vo naujojo potvarkio, kuris 
gali išsivystyti į naują Berlyno 
blokadą.

Prieš porą mėnesių Vakarų 
Vokietijos muito įstaigų su są
jungininkų pagalba panaudotos 
priemonės tiek sumažino kon
trabandą į rytinę zoną, kad 
rimtai pakenkė Sovietų penke- 
rių metų planui. Neleidimas 
išgabenti svarbių mašinų dalių 
ir plieno gaminių atėmė Rytų 
Vokietijai jos svarbiausi šių 
reikmenų šaltinį. Vakarų są

tai išliko nesulaužyti, ištikimi 
Maskvai ir šalininkais nesuma- 
žėję. Italijoje net paskutinio 
laiko vieši išėjimai iš partijos 
balsų skaičiaus jiems nesuma
žino. Komunistai lieka ir to
liau pavojinga jėga, Maskvos 
kolona. Antikomunistiniame 
fronte silpnėja kr. dem. parti
jos — tiek Vokietijoje, tiek 
Italijoje, tiek Austrijoj, social
demokratai arba stiprėjo (Vo
kietija, Austrija), arba lieka 
vietoje (Italija). Reiškiasi 
nauja jėga neofašistinė ar pro- 
nacinė.

Kodėl krikščioniškos partijos 
silpsta?

Kodėl simpatijos atslūgsta 
nuo krikščioniškųjų partijų, 
gali būti dvi pagrindinės prie
žastys. Viena, kad jos yra po
zicijoje, valdžioje, o kiekviena 
valdžia nusibosta. Antra, kad 
jos po karo buvo sukėlusios 
dideles viltis surasti teisingą 
valstybinį kelią po totalistinio 
klaidžiojimo, bet konkrečiame 
valstybės darbe nepajėgė pa
rodyti to tempo savo progra
mai vykdyti, kurio reikalauja 
šios dienos gyvenimas. Atnau
jinimas savo jėgų ne progra
mai, bet jai vykdyti, pasipur- 
tymas iš naujo tegali atgrieb
ti joms turėtas pozicijas ar 
apsaugoti turimąsias. Bet to- 
kis atsinaujinimas reikalingas 
ne tik kitiems ir ne tik Euro
poje.

jungininkų sluogsniuose pareiš
kiama, jog dar didesnis išveži
mų suvaržymas beveik visai 
gali sustabdyti Rytų Vokieti
jos pramonės veiklą, nes va
rio, volframo ir_kitų panašių 
medžiagų beveik visai neturi.

VENGRIJOJ BEVEIK 
BADAS

Budapeštas. — Iš Vengrijos 
į Vakarų Vokietiją atvykę as
menys praneša, jog Vengrijoj 
gyventojų nepasitenkinimas 
nuolat didėja. Ypač blogai gy
ventojų nuotaikas veikia mai
sto trūkumas. Nors Vengrija 
yra žemės ūkio kraštas, bet 
šiuo metu čia toks maisto trū
kumas, kad galima kalbėti a- 
pie tikrą badą.
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— Vaike, Anuška, tik truputį pagalvok, nesikarš- 

čiuok! Tokia partija... Ponas Zigmantas atvažiavo, la
bai išsigando ir prašė surasti tave. Jis net laišką para
šė, viską išaiškino, kad visa, ką tu girdėjai iš Ivano, yra 
melas, šmeištas.... — dėdė man padavė laišką.

Pažiūrėjau į gražų voką, į suraisgytą bajorišką ra
šyseną ir pajutau, kaip svetimas jis man. Svetimas ir 
užmirštas. Tai buvo žiemos sapnas, sapnuotas tolimoje 
Rusijoje. Bet žiema jau praėjo, jau vasara, ir negali su
grąžinti, ką nusinešė sniegas. Per tas kelias dienas na
muose atsigavau ir pajutau pilną sultingą gyvenimą. 
Grįžti ten ir vėl pasidaryti lėle, vėl kalti į galvą kažko
kius idealus, svajoti ir dūsauti — nebegaliu. Juk aš į- 
plaukiau į tą upės srovę, iš kurios buvau ištrūkusi.

Dėdė ir mama žiūrėjo, kaip atidarysiu laišką ir 
susijaudinsiu. Pavarčiau voką rankose, pasižiūrėjau į 
juos ir viską supratau.

— Skaityk greičiau, — ragino dėdė.
Ramiai, į jį žiūrėdama ir šypsodamosi, suplėšiau 

neskaitytą laišką ir numečiau į kampą.
— Anuška, būk protingesnė, ką tu darai... — kal

bėjo dėdė, ir jo lūpos virpėjo.
— Ko jaudinatės, dėde, žinote, kad aš išteku.
Jo akyse žybtelėjo švieselė. Bet tuoj suabejojo, ne

jaugi taip originaliai aš vėl grįžtu į miestą.
— Taip turėtų būti, bet tu pilna visokių išdaigų, 

kas gali tavimi tikėti.
— Taip ir bus, dėde! Aš išteku už P o v ii o ! — 

apsisukau ir išėjau.

rpAIP. mano mylimasis Povilai, mano vyre, surašiau 
visa atvirai ir nuoširdžiai, kad būtų aiškus mano 

kelias iki tavęs.
Žiūriu į paveikslą, ir mano ilgesys keliauja pas ta

ve į kalėjimą. Tave jis guodžia ir stiprina, ir tu niekada 
nepalūši. Noriu save įprasminti, padėdama tau, parem
dama tavo naštą. Pakelsiu visa: vienumą ir skausmą, 
nes dabar ne laikas verkti ir dejuoti, kada tiek daug 
darbų. Visą savo gyvenimą paaukojau tau, mylimasis 
Povilai, ir tiems mokyklos vaikams. Tu nežinai, kad 
man turtų ir džiaugsmo perdaug: mano vaikai skaito 
lietuviškai ir žino mūsų kunigaikščių vardus. Jaudinuo
si ir verkiu, verkiu ir dabar, visa tai rašydama.

Tačiau savo džiaugsmu noriu pasidalyti iki galo. 
Pameni, su kokiu triukšmu ir užsidegimu rengė mano 
vestuves. Tikrai, nei karalaitės taip neišteka. Visa Vie
nybės kuopa buvo ant kojų. Parvažiavo iš Maskvos ir 
Leonas su vienu profesorium, kuris rinko lietuviškas 
liaudies dainas. Sulėkė visi apylinkės studentai, atva
žiavo net dėdė. To niekada netikėjau.

Aš tartum sapnavau, kad visi sodai žydi ir mane 
baltai baltai užsninga. Nieko nejaučiau, kas dedasi ap
link. Pabudau tik prie altoriaus, kada kunigėlis mus 
sujungė. Choro giesmės plaukė lyg gaivūs saulės spin
duliai, liejosi ir manyje skleidė svajonių pasaką. Ak, 
ne pasaka tai buvo, tai mano meilės balsas kalbėjo vi
sais vargonų vamzdeliais, degė visom žvakėm. Kaip aš 
tave pamilau! Mano siela meldė Viešpatį, kad būčiau 
verta visą laiką gyventi tavimi, gyventi begalinėje 
draugystėje, kad aš lyg tarnaitė galėčiau pilstyti meilės 
vyną tau ir tiems, kurie gyvens iš mūsų rankų ir šir
džių pakilę ir pražydę. Menkas ir kuklus buvo mano gy
venimas. o tu jam davei didelę prasmę, ir mano siela 
džiaugėsi!

Kai atsigręžėm nuo altoriaus, tik tada pamačiau 
mūsų vestuvių iškilmingumą. Visa Vienybės kuopa, visi 
kaimynai sveikino mus.

Kas gali tada suprasti moters laimę, kai ji eina su 
mylimuoju, išaukštinta ir meilės pripildyta? Tada gali
ma sustabdyti laiką ir amžinai užmigti, galima atsisa
kyti visko ir nuskęsti naktyje, nes meilės šviesa vis- 
tiek visus akins.

Lauke mirgėjo vainikuoti vežimai, lyg iš pasakų 
atvykę manęs pasiimti į dausas. Tartum iš anapus, ne
žinomos šalies, suskambo muzika, drugeliais plazdėjo 
žmonių nosinaitės ir gėlės. Buvau ir aš gėlė, pražydusi 
ir išsiskleidusi tik tau, mano mylimasis.

Namai skendo žalumynuose ir žieduose. Kai grį
žom, visas sodas skardėjo muzika, tokia gaivalinga 
daina, kad man atrodė, jog žemė dainuoja ir sveikina 
mane. Tėvelis pasitiko su duona ir druska. Kodėl aš 
neverkiau, neparodžiau nė mažiausios ašarėlės. Puo
liausi tėveliui ant kaklo ir juokiausi, bučiuodama jį, ir 
jis man šypsojosi.

Stalų stjlai tęsėsi per visus kambarius, per kie
mą ir sodą. Visur pilna jaunimo ir dainų. Atrodo, kad 
tėvelis buvo kai ką patvarkęs. Mano dėdę ir mamą 
supo bajorija', šviesuomenė. Dėdė pradžioje buvo šalto
kas, bet kas kartą minkštėjo, nesibaidė “litvomanijos”, 
nes visi jo kaimynai daug kalbėjo apie gyvą lietuvybės 
judėjimą.

Mūsų piršlys buvo pats kunigėlis. Vargu kada su
tiksiu kitą tokį bičiulį, žodžio jis niekad neieškojo ki
šenėje. Visada linksmas ir juokaudamas jis prieina prie 
visų, su visais bičiuliaujasi is visiems stengiasi kuo nors 
patarnaut.

Lauke po klevais šoko jaunimas, dainavo ir ėjo 
ratelius. Kai sutemo, pakabino medžiuose žiburius ir 
dar labiau visi linksminosi. Trys vestuvių dienos pra
skambėjo kaip trumputė daina.

Pirmą vakarą mane dėdė nusivedė į galinį kamba
rį ir susijaudinęs kalbėjo:

— Nepyk, Anuška, kad aš toks buvau. Pamačiau, 
tu tik čia gali gyventi ir žydėti. Tu negalvok, kad ne

myliu tavęs, nemyliu namų, šiandien ir aš atsigavau. 
Kažkaip malonu ir tiek, kai susirenka savieji žmonės 
ir kalbasi lietuviškai. Mes būsime vėl draugais, gerais 
bičiuliais, — jis pabučiavo mane į kaktą ir nusišluostė 
ašaras. — Toks mūsų gyvenimas, Anuška, blaškaisi ir 
graudenies. Kai atvyksiu kada, neužsklęsk man durų...

Tą patį vakarą tau, Poviliuk, parodžiau paveiks
lą, papasakojau jo istoriją, apie tą ilgesį, kurį man at
nešė rožinis dangus ir parvedė namo. Vėliau tu jį įdė
jai į auksinius rėmus ir pakabinai mūsų kambaryje, 
kad nuolat žiūrėtų į mus, spindėtų mūsų pastogėje ir 
vaikų vaikams pasakotų senas legendas ir juos iškly
dusius nuolat kviestų į mūsų lizdą.

Ir dabar jis kabo viršum manęs, tas auksinis pa
veikslas, rožinis dangus. Nusikabinu, glostau jo bokš
tus, ir jaučiu, rodos, tave, savo namus bučiuočiau. Ir 
mano lūpos kužda:

— Būk pašlovintas, Sijono mieste, nuo ankstybaus 
ryto iki nakties. Tu parengsi padangtes ir mus pri
glausi, o mes iš čia niekur nebeišeisime... Amžinai.,.

• * •

’y'CNAI mano kambarin įeina vakarė saulė ir virpėda
ma žaidžia ant stalo, kur kelios knygos, pirmi pa

vakario žiedai. Gatve ateina neramūs žingsniai, girdėti 
dainos. O aš žiūriu, kaip traukiasi vidudienis į vakaro 
šalis, kaip jis nudažo langus žemės svetimos.

Ir pakyla manyje sena legenda, ir auksinis tėvų 
žemės paveikslas gyvas prieš mane.

Toksai ramus dangus. Saulė leidžiasi pro klevus 
ir įeina didžiajan kambarin. Ten stalas, gėlės, supamo
ji kėdė. Ar sėdi joje kas nors, ar seka senas legendas?

Asla tuščia, namuos tylu. Tik mūs, išskridusių vai
kų, audringai širdys plaka, tik mūs neramios akys žvel
gia į kažkur tolstančius kelius------------

(Pabaiga).
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3. Lietuvos Bažnyčios kelias 
po Mindaugo

Mindaugui žuvus, krikščio
nybė Lietuvoje vis dėlto nežlu- 
go. Juk gerai žinoma, kad dar 
prieš Mindaugą rytiniuose 
Lietuvybės valstybės plotuose, 
kurie nuolat augo, jau buvo 
stačiatikių. Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės valdovai lai
kėsi plačios tolerancijos. Tole
rantiška Gedimino politika lei
do ir Romos apeigų vienuo- . 
liams Lietuvoje statydintis sa
vas bažnyčias. Patys didieji 
kunigaikščiai (Gediminas, Kęs
tutis. Algirdas) nuolat vedė 
derybas dėl krikšto. Gimdavo 
jvairių projektų, vokiečių ordi-

i
i
■ no užmačios, iš kurių Mįridau- 
5 gas tik su Romos pagalba ga- 
’ Įėjo išsisukti, vis šfdddvS sker- 
I sai kelio. Vienas; iš tų projek- 
9 
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t

r

tų buvo. įvykdytas, kai Jogaila 
tapo Lenkijos karalium. Jisai 
su Vytautu pasekė' pirmojo 
Lietuvos karaliaus pėdomis: 
abu patys krikštijosi ir įsakė 

Abu

kos nuncijus Litta, carui ne
prieštaraujant, Rusijos katali
kams 1798 įsteigė Mohilevo 
arkivyskupiją, kurios sostine 
parinktas Petrapilis. Savo ju
risdikcijos plotu ji buvo tada 
pati didžiausia visame pasau
lyje: apėmė tris ketvirtada
lius europinės ir beveik visą 
azijinę Rusiją. Mohilevo arki
vyskupijai priklausė ir Žemai
čių bei Vilniaus diecezijos. Dėl 
autokratiškos Rusijos carų po
litikos Mohilevo arkivyskupo 
vieta buvo tuščia net keliais 
atvejais.

Pirmas Didysis karas atne
šė naujus politinius santykius. 
Paskutinis Mohilevo arkivys
kupas Edvardas v»« Ropp, 
paskirtas 1917 m., po dviejų 
metų bolševikų buvo suimtas 
ir ištremtas, o administrato
rius Cieplik išvengė mirties 
tik įsikišus Romai ir kai kū

moms valstybėms. Jo general- 
į* «’ •: ‘

IŠKILMES MARIANAPOLYJE

vikaras K. Butkevičius 1923 
m. (Didįjį Penktadienį) buvo 
žiauriu būdu sušaudytas. Ne
kaltos aukos kraujuje Mohile
vo arkivyskupija užbaigė savo 
dienas, prasidėjusias su caro 
laikais Lietuvoje.

Mohilevo arkivyskupijai ne
priklausė tik ta dalis Lietuvos, 
Suduva, kuri po padalinimų 
kartu su dalimi Lenkijos (net 
Varšuva) buvo atitekusi Prū
sijai. Šios srities katalikams 
buvo įsteigta Vygrių vyskupi
ja 1798 m. Tačiau po Vienos 
kongreso, sudarius Lenkijos 
karalystę, sujungtą su Rusija, 
1818 m. įkurta Varšuvos ar
kivyskupija ir prie jos pri
jungtos 7 pertvarkytos vysku
pijos. Jų skaičiuje buvo ir 
Augustavo - Seinų vyskupija, 
kuriai priklausė ir Lomžos 
plotai. Tokia tvarka čia pali
ko iki Lietuvos nepriklauso
mybės laikų.

Nepriklausomybės kovų me
tu lenkams Seinus užgrobus, 
Seinų vysk. A. Karosas laiki
nai įsikūrė Marijampolėje. 
Smurtu lenkams užėmus dar 
Vilnių, demarkacijos linija bu- 
bo atkirsta ir vakarinė dalis 
Vilniaus vyskupijos. Lietuvos 
katalikai jau nebegalėjo toliau 
priklausyti nei Varšuvos nei 
Mohilevo arkivyskupijoms. 
Tai buvo jau praeities dalykas.

(Bus daugiau)
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VAIKŲ PARALYŽIAUS SEZONUI BEARTEJANT
Vaikų paralyžius (poliomy- 

eelitis arba Heme - Medin’o 
liga) gali pasitaikyti bet ko
kiu metų laiku, bet dažniau
sia jis renka savo aukas lie
pos, rugpiūčio ir rugsėjo mė
nesiais. Kai kuriais metais ši
ta liga įgauna epideminį po
būdį. Paskutinė epidemija 
JAV buvo 1949 m. Tada ji 
pareikalavo apie 42,000 aukų. 
Tai buvo taip baisu, kad “Po- 
liomyelitis Foundation” jau 
nebegalėjo savo paprastomis 
lėšomis padėti. Ta įstaiga su
renka su savo “March of 
Dimes” sausio mėnesyje apie 
25 milijonus. 1949 m. reikėjo 
rinkliavą pakartoti. Dar buvo 
gauta apie 14 milijonų. Ka
dangi vaikų parlyžius yra la
bai prabangi liga, visuo-

J. VENCKUS, S. J.

nešiojo savo organizme bak
terijas, kurios kitiems buvo 
pavojingos.

Vaikų paralyžiaus virusas 
turi tą ypatybę, kad labai il
gai gali gyventi žmonių vidu
riuose. Žmogus vieną kartą 
persirgęs poliomyelitį, dar per 
tris mėnesius gali turėti viru
są su išmatomis. Sveiki žmo
nės, kurie turėjo ryšį su ma
tomais ir nematomais paraly
žiaus ligonimis, gali taip pat 
platinti tą ligą. Bet tuo tarpu 
atrodo, kad vidurių pašalintos 
medžiagos yra pats didžiausis 
vaikų paralyžiaus užkrėtėjas.

šitos ligos virusas yra labai 
plačiai ir gamtoje pasklidęs.

formoje, kuri 
dienas, tik vie- 
ir gali padėti.

Birželio 19, 1951
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: visai tautai’ krikštytis.
• kūrė ir pirmąsias bažnyčias.
'■ . Jie ir tapo tikrieji Lietuvos

(1385), 
buvo 
siekė 
arki- 
vys-

' ‘tačiau Mindaugo pastangos 
ne tik įžiebti Lietuvoje krikš
čionybę, bet ir įkurti atskirą 
bažnytinę provinciją, istoriškai 
vertinant, nesumažėjo. Jo vyk
dytas darbas rodėsi ateinan
čioms kartoms kaip didelis už
simojimas, pradėtas dar tuo 
metu, kai Lietuvos valstybė 
vos tiktai kilo iš nežinios ūka
nų. Tai pasiliko kelrodžiu ir 
būsimai Lietuvai.

Kai buvo pradėtas vykdyti 
Krėvos susitarimas
tai su Lietuvos Bažnyčia 
padaryta tas pats, ko 
Mindaugo laikais Rygos 
vyskupas. Abi Lietuvos
kupijos (Vilniaus ir Medinin
kų) buvo pajungtos Gniezno 
arkivyskupo valdžiai. Atskiras 
būtų klausimas kalbėti apie 
tos priklausomybės žalą lietu
vių tautai. Čia iškalbingus liu
dijimus duoda 16-18 amžiaus 
dokumentai, kaip Komutejaus 
vizitacijos Vilniuje. Tarkvini- 
jaus - Pekulo — Žemaičiuose 
ir jėzuitų “Annuae Litterae” 
(metiniai pranešimai).

Kai Lietuva ir Lenkija 18 
amž. gale kaimynų buvo pasi
dalyta. tai baigėsi ir Lietuvos 
B a ž n y č i os priklausomybė 
Gnieznui. Paskutinis respubli-

THOMPSON, CONN.
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Šiemet mokslo metų baigimo 
iškilmės vyko sidabr. jubilėjaus 

tie. Iškilmės prasidėjo bir-

Kolegijos koplyčioje šv. mišias 
atlaikė Hartfordo diecezijos 
valdytojas, vysk. Henry J. O’- 
Brien, asistuojamas prel. J. J. 
Hacket. Per mišias pamokslą 
sakė Marianapolio alumnas. 
kun. Jurgis J. Vilčiauskas iš 
Union City, Conn. Po mišių 
vyskupas Henry J. O’Brien 
tarė absolventams žodį, nu
šviesdamas jiems, kaip ir ku
riuo tikslu Marianapolis yra 
įsikūręs ir ką per tuos dvide
šimt penkerius metus yra nu
veikę. Iškilminguose pietuose 
dalyvavo minėti Hartfordo 
diecezijos dignatoriai, prel. Pr. 
M. Juras, Marijonų vienuolijos 
Amerikos Provincijos provin- 
ciolas, kun. J. Jančius, prof. 
kun. Stasys Yla, Providence 
College profesorius, kun. A. 
A. Jurgelaitis, O.P., Mariana
polio vadovybė, mokomasis 
personalas ir studentai su tė
vais ir giminėmis.

Pats diplomų įteikimo 
tas vyko sporto salėje. Iškil
mių vadovu buvo mokytojas 
J. Kendratavich. Marianapolio 
vadovybės vardu kalbėjo vie
nuolijos vyresnysis ir kolegijos 
rektorius, kun. J. J. Pet
rauskas, ir principalas, kun. 
Petras Barauskis. o mokinių 
vardu — du absolventai: L. 
Raymond Caron ir Peter G. 
Luchesi. Pagrindiniu kalbėto
ju buvo Providence College 
prof. kun. A. A. Jurgelaitis, 
O.P. Absolventams diplomus 
įteikė Lawrence lietuvių para
pijos klebonas, didelis lietuviš
kosios kultūros žadintojas ir 
rėmėjas, prel. Pr. M. Juras.

Šiemet Marianapolio aukš
tesniojo mokslo diplomus įgijo 
šie lietuviai: Kornelijus Jaz
butis, Henrikas G. Krikščiū
nas. Antanas J. Gražulis ir 
Stasys Siūtilas, ir kt. Viso 28 
absolventai.

ak-
Tokiko Matsudaira, šešerių metų mergytė, atsikviesta iš 
Japonijos į New Yorką,. pirmą kartą laižo.ledus su. John. 
Sprjng, 10 metų berniuku, kurio tėvai tą mergytę pasiėmė 

auginti.
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“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
680 Biishuick A Ve., Brooklyn, N. Y
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Žurnalai
Laikraščiai
Knygos
Jubilėjiniai leidinai

Parengimų programos
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Vestuvių kvietimai

IR ATLIEKAMI KITI

SPAU DOS DARBAI
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pa- 
dienai 
ir per 
pasakė

prisidėti 
prie Lietu-

šeimą pe- 
V.
su

Kruvinieji birželio įvykiai 
šioje kolonijoje paminėti gana 
kukliai. Kun. K. Balčys 
maldų metu pasakė 
pritaikintą pamokslą 
liet, radijo valandėlę
kalbą, supažindindamas klau
sytojus su ano meto įvykiais 
Lietuvoje, o K. Palys ragino 
lietuvius daugiau 
darbu ir pinigėlis 
vos laisvinimo.

Naują lietuvišką
reitą sekmadieni sukūrė 
Nikštėnas, susituokdamas 
Gnganaviciūte. Naujai šeimai 
linkėtina gražaus gyvenimo ir 
greito grįžimo tėvy nėn.

Parapijos piknikas ruošia
mas šį sekmadieni, pradeda 
sezoną nuosavame parke. Au
tobusai pradės kursuoti 3 vai. 
p.p. nuo liet, kiubo ir sustos 
prie Suan gatvės. Kviečiami 
visi lietuviai dalyvauti.
Spaudos kioske gauta is Vo

kietijos nauja knygų siunta: 
“Jobo Drama’, ‘ Did. Inkvizi
torius” ir “Vaoalų vestuvės.” 
Laukiama dar atsiunčiant: 
“Princas ir elgeta-, ‘‘Tarp pe
lių ir vy rų”. “Normuotos šyp
senos-’ ir kt. Kioską tvarko

menės parama yra būtinai 
reikalinga. Laboratorijose at
liekamas labai intensyvus dar
bas, bet dar daug kas pasilie
ka neaišku.

Su vaikų paralyžių yra kaž 
kas ypatingo: ta liga plinta, 
nors mūsų sanitarinės sąlygos 
kitas apkrečiamas ligas be
veik nugalėjo. Poliomyelitis 
siaubingai eina per visą žemės 
rutulį. Ši liga pasirodo net 
ten, kur jos pirmiau nebuvo. 
Prieš porą dešimtų metų pasi
rodė Japonijoje, o nesenai nu
keliavo net į šiaurės ašigalį.

Žmonės nepaprastai bijo 
vaikų paralyžiaus. Lengva su
prasti kodėl. Kiekvienai moti
nai ir tėvui baisu, stačiai šiur
pulinga, matyti savo mylimą 
vaiką susuktą, perkrypusį, su 
lazdomis ir tai visam amžiui! 
Galimas daiktas, kad pasiro
dys ilgesnė studija apie vai
kų paralyžių “Aiduose”, todėl 
čia tik trumpai paliesiu prak
tiškus klausimus.

Kiek v ienoje apkrečiamoje 
ligoje yra du labai svarbūs 
klausimai: 1. kur ligos sukė
lėjas gyvena, kol patenka- į 
žmogų. 2. Kaip jis patenka į 
žmogų. Dei vaikų paralyžiaus 
nei į vieną klausimą neturime 
galutino atsakymo. Mokslinin
kams pasiseka atrasti vaikų 
paraiyziaus viiusą naminėse 
pelėse, blakėse, visokiose mu
sių rūšyse, kanalizacijos van
denyje, nesvariose upese. ne- 
švai iuose maisto produktuo
se. Daug kas stebėsis išgir
dęs, kad figos nešeju gali bū
ti ir žmogus, kuris nei yra sir
gęs. nei serga, ir gal niekados 
nesirgs, bet kitus gali apkrės
ti. Neseniai turėjome vieną at
sitikimą. Laiks nuo 
pasirodydavo vidunų 
Po ilgų tynncjimų 
nustatyti, kad viena
virėja, kuri pati nesirgo, bet

laiko vis 
šiltinė, 

pasisekė 
mergaitė

naujas spaudos platintojas J. 
Gyvas. Priimami laikraščių ir 
žurnalų užsakymai.

Vyt. Valaiti*

yra aštrioje 
trunka apie 6 
nas gydytojas 
Lietuviai gydytojai, kurie dar
neseniai šitame krašte gyve
na, turi apsižiūrėti iš anksto, 
kokios ligoninės labiau yra 
pasiruošusios ir išsispecializa- 
vusios vaikų paralyžiaus li
goms. Kada liga pereina į 
chronišką formą, tada reikia 
žiūrėti, kas po audros beliko 
ir ką galima dar atitaisyti.

Yra dvi gydymo įstaigos, 
kurios yra pasiekusios labai 
aukštos pažangos paralitikams 
padėti: Kenny Institute in 
Minneapolis ir Warm Springs, 
Georgia. Dažniausia “Polio- 

.myelitis Foundation” paden
gia išlaidas, jei gydytojas re- 

ikomenduoja. Reikia kreiptis į 
^vielos “Polio Ghapter”, o jis 
■ turi rekomenduoti toliau.
£ Dabai* paminėsime tai, ką 
!J“Polk> Fbundatfori” paskelbė 
1951 m.

Kas negalima?
1. Nenuvargink vaiko per 

daug fiziškai. 2. Nepersišal- 
dyk. Nesimaudyk ir neplauk 
ilgai šaltame vandenyje ir ne
sėdėk, dėvėdamas šlapius rū
bus. 3. Vengti nosės ir gerk- 
ls operacijų, kada aplinkui 
girdėti vaikų susirgimai para
lyžiumi. 4. Nenaudok kitų as
menų lėkščių, rankšluosčių ir 
serviečių. 5. Neleisk vaikų 
ten, kur yra susirgimų. 5. Ne
imk vaikų iš vasaros stovyk
lų, jei žinai, kad vaikai yra 
ten gerai prižiūrimi.

Reikia perspėti tėvus 
panikos. Kaip tik išgirsta, 
kaimyno vaikas susirgo, 
kas susirgo mokykloje ar 
vykioje, tuojau atsiima

nuo 
kad 

ar 
sto- 
val-

kus, uždraudžia išeiti, nebelei
džia eiti 
tuviškas 
gu bijai 
mišką.”

maudytis ir t.t. Lie- 
priežodis sako: “Jei- 
vilko, tai nebeik į 
Kadangi paralyžiaus

virusas yra taip plačiai pra
plėtęs, kaip ir timų virusas 
(measles), tai beveik neįma
noma nesusidurti su poliu 

.■ anksčiau ar vėliau. Iš tikrųjų, 
80 proc. visų suaugusių žmo- SU mų kraujas rodo, kad jie tu- 
rėjo kontaktą su virusu, nes 
išsidirbo apsigynimo kūnelius. 
Taigi svarbu būti atsargiems,

Jei tik maža dalis teserga, 
tas rodo, kad dar kitokios są
lygos turi prisidėti: nušalimas 
ir didelis fiziškas nuovargis.

Antras klausimas, kaip vi
rusas patenka į žmogų? Per 
odą virusas nepereina. Se
niau buvo manyta, kad viru
sas patenka per nosį. Visi ži- į 
no, kaip vaikai mėgsta nosį g 
rakinėti. Studijoms begilė- , 
jant, buvo daugiau ir daugiau 9 
manoma, kad virusas patenka g 
per burną, o iš burnos gali . 
eiti į kvėpavimo takus arba į " 
virškinimo traktą. Vienu ir | 
kitu būdu galima beždžiones g 
apkrėsti. Neseniai pasirodė ' 
dar nauja nuomonė, kurią rei- * 
kia dar labiau patikrinti. At- $ 
rodo, Kad vaikų paralyžiaus g 
virusas gyvena žemėje, ypa- ’ 
tingai smėlingoje žemeje. Va- I 
saros švelnus lietus isplauja g 
virusą į paviršių, paskui jis * 
kiek pa džiūva ir vėjo sparnais • 
eina j orą, ir iš ten į kvepa- g 
vimo takus. Jei tai tikra, tai g 
būtų suprantama, kodėl vasa- “ 
ros laikotarpis ligai yra ja- I 
bai palankus. Sunkus rudens | 

------ virusą iš oro į .

Kas galima:
' ;. , r -t . i ■ - r (

Leisk vaikus; žaisti 
kuriuos jie mėgsta 

prie kurių yra pripratę, Veng-
■ ti' nepažįstamų vaikų draugi
jos. 2. Visada mazgok rankas

■: prieš valgį. Būtinai mazgoti atsar^a nedaro>
rankas, kada apleidžiamos iš
einamos vietos. 3. Sek vai
kuose ligos ženklus: galvos 
skaudėjimą, karštį, gerklės 
skaudėjimą; raumenų gėlimą, 
sprando sustingimą arba nu
garkaulio, • fizišku • nuovargį,- 
nervingumą, kvėpavimų ir ri
jimo sunkumą. Jeigu ką pana
šaus pastebi, guldyk vaiką į 
lovą ir šauk gydytoją. Atsi
mink, kad 50 procentų susir
gusių vaikų negauna paraly
žiaus visam laikui.

taip pat svarbu išvengti pani
kos, išgąsčio.

karšti, gerklės
Geriausia vaikams dovana — 

vaikų mėnesinis žurnalas

Kaina: Amerikoje $3-00; kitur—$3.50 
Pinigus Ir užsakymus siųskite: 

EGLUTE, P. O. Box 22, '
Montello Statfon, Brockton 68, Mass.

Skaitvkite ir remkite lietuvišką

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos

KUR

VAI

lietus nulyja 
žemę.

Lar keletą 
cią lig4. Viena tos ligos rūšis | 
yra iabai lengva. Jos ir patys . 
gydytojai ilgai nepastebejo. Ji " 
yra vadinama “bummer Grip- | 
pe”. Gerkle siek tiek skauda, g 
viduriai yra pakrikę, šita liga ; 
turi nepapiastai dideles mok- | 
sliskos vertes: norima sužino- g 
ti, ar vaikai, šita liga persir- * 
gę. yra apsaugoti ummune, * 
nuo sunkesnių tos ligos for- t 
mų. Sunkesnė ligos forma pa- g 
sireisKia drebuliu, karstus pa- , 
Kyla, viduriai pakrinka, spran- " 
das sustingsta. Gydytojai, ku- $ 
rie įtaria paralyžių, sako vai- g 
kams: “bučiuok kelį” (kiss ’ 
the kneel. Jeigu vaikui sunku | 
lenktis, tai diagnoze beveik g 
tikra. Tuojau pasirodo para- * 
lyžius, kuris tėvus stačiai is " 
proto varo. Padėtis gali būti g 
tokia liūdna, kad gydytojo pa- g 
gaiba lemiama. Ko! ugi

žoozių apie pa-
sv

sv.

METRAŠTIS, išleistas Tėvu Pranciškonų Šventųjų Metų proga. Si įdo
mi 224 psl. knyga liečia pačius aktualiausius lietuvių tautos reli
ginius ir kultūrinius klausimus. Joje yra daug beletristikos ir 
poezijos. Kainavo S2.5O, parduodama—$1.00.
BAKŪŽE SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletristikos kūrinys. 
288 psl. Išleido Kultūros Institutas. Kaina $2.00.

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras. 270 psl. Kai
na $1.00.

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidinys. 576 psl. — 
$1.00.

LEKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido Kun. P. 
Juras. įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina — $1.00.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr. J. Starkus. 208 
psl. Kaina—$1.00.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A. Herlitas. 400 psl. 
Kaina $3.00.

SV. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE. Vysk. P Būdys. Gausiai 
paveiksluota, kietais viršeliai virš 500 psl. Kainavo $5.00, par
duodama — $1.00.

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas Skvireckas. Iš
leido Kun. Pr. Juras. Kaina—$2.00. Audeklo apdarais—$3.00.

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Išleido Kun. Pr. Juras. Kiekvienai metų 
dienai skiriamas vieno šventojo aprašymas. Knyga paveiksluota, 
įrišta kietais viršeliais. 936 psl. Kaina — $2.00.

KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Iš prancūzų kalbos vertė O. 
Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Juras, 424 psl. Kaina — $2.00.

PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, O.F.M. Išleido 
TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiekvienam norinčiam susipa
žinti su Sv. Pranciškaus gyvenimu ir darba:s. 178 psl. Kaina — 
50c.

PRANCIŠKAUS PĖDOMIS, T. Pr. Bizauskas. O.F.M. Naujas Tre
čiojo Ordino vadovėlis ir ritualas. 300 psl. 50c.

SV. ANTANO PADUVIEČIO GYVENIMAS. Vertė Ant. Vaičiulaitis. Iš
leido TT. Pranciškonai *1.00.

PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Kun. Dr. J. Prunskis. Išleido Kun. Pr. Ju
ras. žymių asmenų atsivertimai. 142 psl. Kaina $1.00.

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juozapas Skvireckas. 
Evangelijos ir lekcijos skiriamos kiekvienam sekmadieniui ir 
šventadieniui. Kietais viršeliais. Kaina — $2.50.

DIDYSIS RAMYBES SALUNIS. Puiki maldaknygė. Surinko ir išleido 
Kun. P. Juras. Antroji laida. 787 psl. Kaina — $3.15.

RAMYBES ŠALTINIS. Surinko ir išleido Kun. P. Juras. Antroji laida. 
Maldaknyge yra patogi, puošniais viršeliais, rinktinės maldos ir 
paveikslai. Kaina—$3 00.

ATLAIDŲ ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis graži maldaknyge Surinko 
Tėvas Kazimieras Kapucinas. 576 psl. Kaina $3.75.

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ — Kun. P. M. Ju as. Iii 
psl. Kaina $1.00.

NEMUNO ILGESYS. J. Aistis. Nauja eiferasčių knyga. Išleido TT. 
Pranciškonai. Kaina 50c.

KVIESLYS I LAISVE, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga. 352 psi. Kai
na $1.00.

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU. Klausimai ir ataakymri argių 
ir lietuvių kalbomis. Kaina 25c.

“DARBININKAS”
Bu->hwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.
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Birželio 19, 1951 DARBININKAS S

Laikas rimtai susimąstyti
Pasikalbėjimas su prof. K. Pakštu lietuviu tautos

Birželio io ir ii d.d. prof. žudvmo klausimais
K. Pakštas lankėsi Bostone. 
Ta proga mūsų bendradarbis 
Bostone ryšium su liūdnomis 
birželio dienomis, patiekė pro
fesoriui kelis klausimus.

1. Su bolševikų okupacija 
1940 m. yra prasidėjęs sąmo
ningas mūsų tautos naikini
mas Kaip Jums, profesoriau, 
atrodo, kiek lietuvių buvo pa
čioj Lietuvoj, atgavus Nepri
klausomybę?

Atmintinai duoti tikslius 
davinius yra sunkoka, bet a- 
pytikriai, atrodo, tuo metu 
Lietuvoj buvo, neskaitant Vil
niaus krašto, 2 milijonai 170 
tūkstančių gyventojų. Tauti
nės mažumos sudarė tuomet a- 
pie 15 ar 20 procentų. Tad 
pačių lietuvių buvo maždaug 
1 milijonas ir 836 tūkstančiai. 
Vilniaus krašte susipratusių 
lietuvių buvo 200 tūkstančių, 
neskaitant tų, kurie savo lie
tuviškumu abejojo ir kurie 
buvo visai jau nutautėję. Til
žės krašte susipratusių lietu
vių buvo apie 40 tūkstančių. 
Tas skaičius padaugėtų 5 kar
tus, jei skaitytume lietuviais 
visus, kurie šiek tiek mokėjo 
lietuviškai, kurie patys neži
nojo kuriai tautai jie priklau
so. Latvijoje tuo laiku buvo 
30 tūkstančių lietuvių.

2. Koks bnvo Sėtuvių tautos 
augimas Nepriklausomybės

metu?
Atgavus Nepriklausomybę, 

tautos prieauglis buvo palygi
namai geras —per metus 1.25 
procento. Tai reiškia, kad mū
sų tautos prieauglis pačioj 
Lietuvoj buvo truputį dides
nis, * negu Europos kraštų vi
durkis. Tačiau tas prieauglis 
buvo Gudijoje, Bulgarijoje ir 
kituose rytų Europos kraštuo
se.

4. Kiek lietuvių yra išvežta 
baisiomis birželio dienomis? 
Ar yra tikslesnių davinių apie 
išvežtųjų skaičių?

Turimais daviniais iš Lietu- 
tuvos pirmu kartu išvežta 65 
tūkstančiai žmonių. Jų tarpe 
buvo mažiausiai 40 tūkstan
čių lietuvių.

5. Kaip Jums, profesoriau, at
rodo, kiek lietuvių išvežta nuo

1944 metų iki dabar?
Sunku ką nors tikslaus pa

sakyti. Atrodo, kad išvežta 
apie pusė milijono gyventojų. 
Yra manančių, kad jau išvež
ta daugiau, ir tai yra galimas 
dalykas.

6. Kokį įspūdį padarė birželio 
mėn. įvykiai tada į Amerikos 
gyventojus ir ypač į lietuvius?

Aš tuo metu buvau Ameri
koje. Ši žinia pasiekė mus pa
vėluotai ir buvo labai miglo

TĖVŲ MARIJONŲ IR MARIANAPOLIO KOLEGIJOS

SIDABRINIO JLBILEJAUS PROGA RENGIAMAS

Milžiniškas Piknikas - Lietuviu Diena
TREČIADIENI, LIEPOS-JIJLY 4, 1951 KOLEGIJOS PARKE 

Marianapolis, Thompson, Conn.V

Programa

KAZYS MAŽUTIS

ta. Lietuvos pasiuntinybės darė 
žygių Vašingtone. Už kelių 
dienų prasidėjo rusų karas su 
vokiečiais, o čia daugumos 
simpatijos buvo tuomet rusų 
pusėje. Tokioms nuotaikoms 
esant, buvo sunku ką pada
ryti. Patys lietuviai buvo pri
trenkti, nuotaika buvo bloga, 
juo labiau, kad negalėjo nieko 
padaryti, nieko padėti.

7. Kiek dabar yra lietuvių 
Amerikoje?

Atrodo, kad dabar lietuvių 
Amerikoje, įskaitant trečią 
kartą ir mišrias šeimas, bus 
650 tūkstančių. Kiti priskaito 
iki 1 milijono. Mano nuomo
ne, lietuvišką kultūrą remia iš 
senos lietuvių kartos kokie 70 
tūkstančių lietuvių. Jie remia 
lietuviškas organizacijas, lie
tuvišką spaudą ir t.t. Ateivių

LlEl UV OJE Foto V. Augustino

Kai yla lenda iš maišo
PAVERGTOJE LIETUVOJE

Lietuvos pramonė atstato 
Maskvą

Sovietų Sąjunga gyrėsi, kad 
Rusijos ūkis klėsti, kad pra
monė prašoka vakarų kapita
listinių kraštų pramonę, kad 
karo sugriauta Rusija kelerio
pai geriau atsistatė, kaip prieš 
karą. Tačiau paskaičius Lie
tuvoje išeinančią spaudą, ypač 
tą, kuri skirta rusų kolonis
tams, susidaro visai kitoks 
vaizdas. Sovietų Sąjungos ūkis 
yra visai nusmukęs ir tik dė
ka Lietuvos pramonei ir ūkiui 
šiaip taip Rusija atsistato. 
Štai vienas laikraštis rašo, 
kad apdovanoti Lietuvos sta
tybos darbininkai turėjo pa
gaminti Maskvos universiteto 
statybai sieninius blokus. Mi
nėtus blokus pilnu tempu ga
mina Sergėnų, Palemono,

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

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

yra jau 25 tūkstančiai. Iš jų 
tautinę kultūrą remia mažiau
siai du trečdaliai.
8. Turiu įspūdį, kad Amerika 
turi stiprų prieauglį. Koks jis 
yra, palyginus su kitais kraš

tais?
Amerikos prieauglis yra la

bai geras: 0,9 procentai. Euro
pos šalys negali nė iš tolo ly
gintis su Amerika. Prancūzija, 
Estija, Airija, Austrija, Bel
gija turi tik tarp 0,1 ir 0,3 
procento prieauglio. Tuo tar
pu Sov. Rusija, būdama ne
tik ideologiniai, bet ir biolo
giniai labai veržli, užima pir
mą vietą, nes jos gyventojų 
prieauglį sudaro 2,2 procentų.

9. Gyvenate Pittsburghe. Ten 
yra įsikūręs Vidurio Europos 
Federacijos Klubas. Kas jis

yra ir ko jis siekia?
Vidurinės Europos Federa

cijos klubas Pittsburghe pro
paguoja federalinę mintį. Ma-

Garliavos ir Daugelių fabri
kai.

Tas pats “Sovietskaja Lit- 
va” giriasi, kad iš Kaišiado
rių, Kuršėnų ir Kazlų Rūdos 
miškų virš plano buvę išvež
ti 8 ešalonai statybinės miško 
medžiagos, kuri skirta Don- 
baso kasykloms. Taip pat Lie
tuvos miškuose gaminama 
medžiaga Ukrainos kanalų 
statybai.

Taip pat ir kiti fabrikai dir
ba Rusijai atstatyti. Štai, Vil
niaus elektrotechnikos fabri
kas pagamino užsakymą elek
tros motorų, kurie paskirstyti 
Maskvai, Leningradui, Ode
sai ir net kaimyninė Ryga ga
vusi Lietuvoje gamintų moto- 
rę, kurie savo kokybe prašo
ka Rusijoje pagamintus 

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

Corps
šoks So. Bostono lietuvių tautinių šokių grupė

žosios Europos valstybės ži
no, kad Rusija jų netoleruos. 
Jei toleruos, tai tik trumpai, 
kol jas pamažu vieną po kitos 
likviduos. Todėl tos valstybės 
savo gyvybei, kalbai, kultūrai, 
religijai ir savo tradicijoms 
apginti turi susijungti ne į 
kokią sąjungą, kuri gali labai 
lengvai ir greit iširti, bet į fe
deraciją Šveicarijos pavyzdžiu. 
Šveicariją sudaro 22 valsty
bėlės, kur yra vartojamos 4 
kalbos. Visos jos yra įstaty
mais apsaugotos. Mažųjų inte
resai yra įstatymais ginami.

Taip vadinamas “Europos 
Sąjūdis” yra jau kas kita. Čia 
vyrauja ne federalistai, bet 
funkcionalistai. Jie propaguo
ja sąjungą tik vienam kuriam 
reikalui, vienai tik funkcijai, 
pav., apsigynimui. Tokios są
jungos greit išira, o prieš di
desnę fizinę jėgą ir neatsilai
ko.

Prof. K. Pakšto nuomone, 
Spengleris. kalbėdamas apie 
Vakarų žlugimą, daug ką tei
singai matė. Tačiau pats nesąs 
visiškas pesimistas, nors poli
tinė didžiųjų vyrų Vakaruose 
laikysena daug gero nežada.

Kolchozininkai pavirto 
į ponus

Per radiją Lietuvoje ir 
Latvijoje pradėjo barti kol- 
chozininkus, kad jie nesirūpi
na sėja. Esą vietų, kur grū
dus beria į neišdirbtą dirvą. 
Esą net vietų, kad pereitų 
metų linai dar nenurauti. 
Kolchozininkai ateina į darbą 
tik 8 vai.; taigi, pradeda vai
dinti ponus ir už tai nukenčia 
ūkis. Siūloma imtis prieš kol- 
chozininkus griežtų priemo
nių, kad jiems išvarius poniš
kumą ir tinginį.

Negalima susitaisyti 
motociklo

Propagandiniuose leidiniuo
se Lietuvos sovietintojai gi
riasi, kad Lietuvoje ne tik 
pramonė klėsti, bet ir kraštas 
motorizuotas. Kaž kas iš lie
tuviškų bolševikų seniau pra
sitarė, kad Lietuvoje net dar
bininkai važinėja automobi
liais ir motociklais ir kamba
rius puošia minkšti baldai, a- 
pie ką kapitalistinėje Lietu
voje ūkininkai ir darbininkai 
nė galvoti negalėjo.

Deja, dabar išlindo yla iš 
maišo.

Štai, rusiškas bolševikas B. 
Orlov “Sovietskaja Litva” 
skundžiasi, kad jis negali ras
ti Vilniuje dirbtuvės, kuri su
taisytų motociklą. Jis ieškojęs 
motociklo dalių, tačiau ir jų 
Lietuvoje nepasisekė gauti.

Kitame vėl laikraštyje o- 
kupantai skundžiasi, kad ma
žesniuose miestuose negalima 
gauti pačių reikalingiausių 
daiktų, kaip vinių, stiklo ir 
net druskos. Tad ką bekalbė
ti apie minkštus baldus, jei 
medžiagos triesto viršininkas 
Risnik pareikalavo iš kolcho
zo už lentas kokiu nors būdu 
jam parūpinti 2 kilimus.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO SEZONO 
PABAIGTUVES

Birželio 10 d., sekmadienį, 
Čiurlionio tautinis meno an
samblis iškilmingu aktu lietu
vių salėj užbaigė savo 1950- 
51 metų sezoną. Paprašęs su
dainuoti tradicinę dainą “Lie
tuva brangi,” posėdį atidarė 
Čiurlionio ansamblio valdybos 
pirmininkas J. Stempužis. Nu
kankinti ir ištremti ansamblio 
nariai kun. Lipniūnas. Puo
džius, Tamaševičius, Skiepi- 
naitis, Kalibatas, Būga, Būgie- 
nė, Misiūnas, Irlikis ir kt. pa
gerbti sugiedant “Marija, Ma
rija.” Toliau pirmininkas pa
brėžė, kad čiurlioniečiai visą 
laiką ėjo lietuvių meno repre- 
zentavimo keliu. Sezono metu 
surengti šeši dideli koncertai: 
Philadelphijoj, Amerikos mu
zikos šventovėj Carnegie Hali 
Nevv Yorke, Toronte, Detroi
te, dešimtmečio proga Cleve- 
lande ir Chicagoj. Pastarojo - , 
koncerto pelnas paskirtas lie
tuviško romano premijai. Taip 
pat per šį sezoną surengta 10 
įvairių mažesnių pasirodymų 
ir vienas radijo koncertas per 
galingą Clevelando WJW sto
tį. Vienas iš labiau pažymėti
nų pasirodymų — tai koncer
tas Amerikos bibliotekininkų 
sąjungos suvažiavime Cleve- 
lande, kur Čiurlioniu gėrėjo
si per penkis tūkstančius ame
rikiečių. Visais atvejais ame
rikiečių spaudos atsiliepimai 
buvo geri. Tarptautinio Kul
tūros instituto pageidavimu, 
Čiurlionio ansamblis susuko 
spalvotą garsinę kultūrinę fil
mą. kur visame grožyje at
skleidžiamas lietuvių tautinių 
drabužių spalvingumas ir šo
kių gyvumas. Filmą šiais me
tais bus galutinai sumontuo
ta ir demonstruojama Ameri
kos mokyklose ir kitose kul
tūrinėse institucijose.

Savo meniniam lygiui pa
siekti ir jame išsilaikyti an
sambliečiai turėjo nepagailėti 
nei laiko, nei išlaidų. Maždaug 
dešimt savo laisvalaikio va
landų kiekvienas čiurlionietis 
kas savaitę turėjo aukoti re
peticijoms, kad būtų paruoš
tas 42-jų dainų, 8-nių gies
mių. 12-kos šokių ir vieno 
skudučių orkestro dalyko re
pertuaras. Nemaža pajamų 
tenka išleisti dviejų salių nuo
mai ir įvairioms administraci
nėms išlaidoms. Taigi čiurlio
niečiai su pasiaukojimu dirba 
didelį tautinį darbą.

Ansamblio tarybos sekreto
rius J. Nasvytis paskaitė są
rašą ansamblio dalyvių, ku
riuos taryba pakėlė tikraisiais 
ansamblio nariais. Taip pat ei
lei čiurlioniečių taryba pareiš
kė padėką už stropumą darbe 
Naujiesiems ansamblio garbės 
nariams kun. Fel. Gureckui. 
prof. J. Žilevičiui ir St. Nas- 
vyčiui įteikti garbės nario dip
lomai.

Žodį tarė ir ansamblio va
dovas muz. A. Mikulskis: 
“Mūsų noras vienas,” — kal
bėjo jis, — “kad dainą, ku
rią atsivežėm iš degančios ir 
griaunamos tėvynės ir kurią 
mylim labiau už viską, jūs su
prastumėte ir kad rastumėt^

joje džiaugsmo bei ramybės. 
Mes dainuojame jums, — kal
bėjo toliau ansamblio vado
vas, — “supraskite mus, o 
mes jus parlydėsim su Nemu
no, Neries ir Šešupės dainų 
pyne į mylimą tėvynę. Mes 
turime ištesėti sunkiam trem
tinio kely, ir mūsų dainos ke
lias turi baigtis brangiame 
amžiname Vilniuje.” Baigda
mas jis padėkojo valdybai, o 
ypač jos pirmininkui Juozui 
Stempužiui, sklandžiai ėju
siems sunkias pareigas.

Pabaigoje muz. J. Žilevi
čius išsamiai ir turiningai 
kalbėjo apie lietuvių liaudies 
dainos ir muzikos istoriją.

Salėje taip pat buvo sureng
ta mažutė čiurlioniečių gyve
nimo parodėlė.

Vakare Lake Shore Count- 
ry Club patalpose įvyko po
būvis, kur dalyvavo gražus 
būrys kviestų svečių.

A. Barzdukas

Argentina
• Lietuvių Tautinis Ansam

blis, vedamas pianisto And
riaus Kuprevičiaus, gegužės 
12 d. Avellanedoje šauniu 
koncertu pradėjo sezoną. Be 
dainų buvo ir tautinių šokių 
pynė, “Paparčio žiedu” pava
dinta.

• šv. Cecilijos choro išlai
koma savaitinė radijo valan
dėlė “Lietuvos aidai” pergy
vena krizę. Valdžios radijo 
kontrolė uždraudė dainuoti 
tautines dainas ir skaityti pa
skaitas. Viena iš • priežasčių 
gal buvo ta, kad tos progra
mos buvo silpnai parengtos, 
vartojamos nudilusios plokšte
lės. Po didelių pastangų yra 
leista gerai paruoštos dainos 
ir muzika.

Venecuela
• Altą Vistos rajone renka

mos aukos Vargo Mokyklos ir 
vaikų darželio statybai.

• Janužienė dirba Valenci
jos radiofone ir kaip poetė, 
muzikinės dalies menininkė 
savo programose stengiasi iš
garsinti Lietuvos vardą.

či|ė
•Julius Kakarieka prieš 

porą metų iš Vokietijos, Tue- 
bingeno, nuvyko į Čilę studi
juoti. Dabar jis Santiago mie
ste priimtas universiteto pro- 
fesuron istorijos katedros asi
stentu.

ŠV. ANTANAS PADUVIETIS
Tai knyga, kurią kiekvienas 

skaitys su džiaugsmu. Jos au
torius, Nello Vian, įdomiai 
vaizduoja šventąjį, kurio dar
bai ir žodis žavi visus, šią kny
gą iš prancūzų kalbos išvertė 
rašytojas Antanas Vaičiulai
tis. Jo vertimai savo stiliumi, 
gražia kalba visada visus ža
vėjo. Viršelį ir vinjetes darė 
dail. Telesforas Valius. Knyga 
turi 140 psl. ir jos kaina tik 
1 dol.

Visus užsakymus siusti šiuo 
adresu:
FRANCISCA5 MONaSTEkY 

K nn»l'nrk

Lietuviai pasaulyje
Vokietija

• Speciali komisija Vokieti
jon atvykusi peržiūrėti sulai
kytų emigrantų bylų, gerokai 
apvylė. Iš visai atmestųjų te
buvo praleista apie 15%. Kiek 
didesnis nuošimtis yra tų, ku
rių emigracinės bylos nebuvo 
visai atmestos. Komisija, visai 
neatsižvelgia į šeimas. Dažnai 
pasitaiko, kad žmona jau se
nokai išvažiavo į JAV, o jos 
vyrą dabar visai atmetė, ar
ba — priešingai. Dėl šitokio 
šeimų ardymo norima kreip
tis į Jungtines Tautas.

• Iš Australijos į Vokietiją 
grįžo keletas lietuvių, kurie ne
galėjo savo šeimų ar giminių 
ten pasiitnti.

• Kazys Gimžauskas prieš 
porą metų buvo sėdęs į trau
kinį išvažiuoti į uostą. Jį kaž
kas įskundė kaip karo kolo- 
borantą ir dėl to iškėlė iš 
traukinio. Vėliau jam buvo 
atimtos DP teisės. Gimžaus
kas pradėjo bylą, kad jis su
laikytas neteisingai. šiuo 
metu jis laimėjo bylą ir atga
vo visas DP teises ir galimy
bes emigruoti.

• Bad Reichenhal stovykla 
likviduota ir gyventojai per
kelti prie Stambergo ežero, 
kur buvo žydų stovykla.

• Martyno Jankaus vaikai: 
Elzbieta ir Kristupas gyvena 
Neustadt - Holstein stovyklo
je ir tvarko dokumentus į 
JAV.

Švedija
• Juozas Lingis, mūsų laik

raščio’ bendradarbis, yra pa
kviestas dalyvauti tarptauti
niame etnografijos kongrese, 
kuris įvyks Stockholme.

Belgija
• Belgijoje lietuviai nuolat 

mažėja. Išvyksta Argentinon 
ir Kanadon.

• Teodoras Jakštas, 12 m. 
berniukas, dalyvavo akordeo
nų koncerte ir laimėjo ket
virtosios klasės pirmąją vie
tą. Jis apdovanotas aukso 
medaliu. Koncerte dalyvavo 
Belgijos ir Olandijos akorde
onistai.

Italija
• Romoje šiuo metu gyve

na arkiv. J. Skvireckas ir 
vysk. V. Padolskis. Vysk. Briz
gys lankosi Ispanijoje ir Por
tugalijoje.

• Prof. Zenonas Ivinskis 
liepos mėn. važiuoja atosto
gauti į Vokietiją pas savo bi
čiulius.

Anglija
• D. Britanijos Lietuvių Są

junga konkurso keliu atrinko 
sąjungos nario ženklelį ir jį 
išleido. Jame yra trispalvė vė
liava ir raidės DBLS. Dėl auk
štos kainos ženklelis teturi 
mažą pasisekimą.

• Londone Lietuvių Namų 
akcijų vajus jau užbaigtas. Su
rinkta 121 svaras daugiau, ne
gu buvo numatyta.

• Londono lietuvių bažnyčia 
norima išremontuoti. Tam tik
slui visose didesnės lietuvių ko
lonijose rengiama lioterija.

MELLO VlAV 
p.*-’ -

Š /ANTANASPADUVIETIS
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TARP A M E RIKOS LIETUVIU
MOKSLO METŲ BAIGIMO 

IŠKIMES CLEVELANDE

DARBININKAS

atsisvei-

kun. V. 
lietuviš-

pasi-

Birželio 19, 1951

ŽINIOS IŠ KALIFORNIJOS PITTSBURGH, PA

DĖMESIO!
Laikraščiui “Darbininkui” 

persikėlus į naują pastovią 
vietą (680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.), visus 
raštus, korespondencijas ir 
prenumeratas prašome siųsti 
adresu:

“DARBININKAS”
680 Bushwick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

TeL GLenmore 5-7068

Mokslo metų baigimo iškil
mės Clevelande šiemet buvo 
surengtos dvejos: lietuvių kal
bos klasės šv.- Jurgio parap. 
mokykloje ir šeštadieninė lie
tuvių mokykla savo darbo pa
baigtuves turėjo birželio 8 d. 
lietuvių salėje, o pati šv. Jur
gio parapijos mokykla birže
lio 10 d. savo svetainėje.

pasakė liet, švietimo 
vadovavęs St. Barzdu- 
tėvų komiteto pirmi- 
P. Stravinskas. Taip

ir kt. Bai- 
orkestrėliui 
sugiedotas

• Chicagoje organizuojasi 
visi buvę Lietuvoje matemati
kos ir fizikos mokytojai ir tie, 
kurie domisi tais dąlykais ar 
yra juos studijavę.

• Dr. Danutė Narutavičiūtė 
“Draugo” dienraštyje pradėjo 
redaguoti moterų skyrių. 
Kaune ji studijavo muziką ir 
žurnalistiką. Tuos pačius 
mokslus pagilino Šveicarijoje 
ir gavo daktaro laipsnį. Su tė
vais buvo emigravusi į Kolom- 
biją, kur Medellino universite
te dėstė žurnalistiką. Dabar 
neseniai atvyko į Ameriką ir 
apsigyveno Chicagoje.

• Chicagoje St Pius bažny
čioje, kuri priklauso amerikie
čiams pranciškonams, buvo 
paminėti lietuvių trėmimai į 
Sibirą.

• Vytautui Befiajui, pagar
sėjusiam tautinių šokių žino
vui, susirgus ir atsidūrus sun
kioje materialinėje būklėje, 
daugelis jo bičiulių ir visuo
menės organizacijų jį parėmė 
gausiomis aukomis.

• Kun. dr. Audrius Baltinis, 
Harlan, Iowa, 
nui atostogų, 
gas. Atliekamą 
sioginių darbų 
mokslui,
nius straipsnius.

moki- 
ištisai
Buvo 
poetų

programa, 
iš lietuvių 
Brazdžionio ir kt.) 
lietuviškų dainų ir 

žaidimų sudarytas 
kurį atliko tauti-

išvykus klebo- 
eina jo parei- 
laiką nuo tie- 
jis sunaudoja

rašydamas filosofi-

KUNIGŲ VIENYBES 
SEIMAS

Šiais metais Kunigų Vieny
bės seimas įvyks liepos 18 d., 
10 vai. ryte, Hotel Statler, 
Keystone Room, Nevv York 
City. Teis hotelis seniau va
dinosi Pennsylvania, randasi 
prie 7 Avė. ir 32 gatvės, Nevv 
York, N. Y.

Visus kunigus kviečiame 
šiame seime dalyvauti.

Kunigų Vienybės 
Centro Vadyba

-I 
< I

MULIOLIS
«I INSURANCE 

and
REAL ĖST ATE 

6606 Snperior Avenue
Cleveland, Ohio

Ir eisim Lietuvos keliu
Tik įėjus į lietuvių salę, kri

to į akį viršuj scenos iš dide
lių raidžių sudėtas lietuviškas 
įrašas: “Paimsim arklą, kny
gą, lyrą ir eisim Lietuvos ke
liu.” Abiejose scenos pusėse 
dvi vėliavos — amerikoniška 
ir lietuviška.

Lituanistikos dalykų 
niai pasirodė su beveik 
lietuviška 
parodytas 
(Maironio, 
eilėraščių, 
tautinių 
montažas,
niais drabužiais apsitaisiusios 
vyresniosios mergaitės. Dek
lamavo dvi mažosios mokinės 
— Gailiušytė ir Garlaitė. Gy
vasis paveikslas “Vargo Mo
kykla” nukėlė į tuos laikus, 
kada lietuvė motina, pasisodi
nusi prie ratelio savo sūnų, 
mokydama jį iš elementoriaus, 
išlaikė gyvą jo tautinę sąmo
nę. Vienas paveikslo dalyvis 
paskelbė, kad lietuvis, sekda
mas savo senolių ir tėvų pa
vyzdžiu, neišsižadės savo tau
tos ir kalbos. Buvo pašokti 
trys šokiai — pačių mažųjų 
“Gėlių šokis,” vyresniųjų 
“šustas” ir “Kepurinė,” ir ži
nomosios pasakos motyvu su
dėtas šokis “Raudonoji kepu
raitė.” Pirmoji programos da
lis buvo išsemta V. Graužinio 
paskambinta sonatina ir insce
nizuota V. Kudirkos “Vilko ir 
lapės” pasakėčia.

Antrojoj daly mokytojos St. 
Radzevičiūtės diriguojamas 
mokinių choras padainavo ke
turias dainas. Solo partiją at
liko Malcanas. Pabaigoj buvo 
parodytas gyvasis paveikslas 
“Laisvoji Lietuva.” kurio me
tu mažytė, dar mokyklos ne
lankanti, Tamulionytė bei vi
si dalyviai padeklamavo him
ną “Lietuviais esame mes gi
mę.” Visiems dalyviams tyliai 
niūniuojant giesmės “Marija, 
Marija” melodiją. Prikockvtė 
sukalbėjo maldą už Tėvynę: 
“Dieve, kuris leidai tautas ir 
įdiegei joms laisvės troškimą, 

ir 
die- 
tau-

grąžink, prašome Tave, 
mūsų Tėvynei laisvės

Programa baigta
tos himnu.

Programą rūpestingai 
gražiai parengė lituanistikos

dalykų mokytojos V. Tamu- 
lionienė, Alkaitienė, A. Au- 
gustinavičienė, Graužinienė ir 
St. Radzevičiūtė. Pranešėja 
buvo mokinė N. Balčiūnaitė. 
Kalbas 
darbui 
kas ir 
ninkas
pat mokinių atstovai padėko
jo mokytojams už darbą, pri
siminė pavergtoj tėvynėj liku
sius draugus ir pasižadėjo nu
siųsti auką Vokietijoj liku
siems.

K. Žygui paaukojus 10 doL 
ir A. Augustinavičienei 6 dol. 
mokinių klasės rašiniui pre
mijuoti, buvo paskelbti ir šio 
rašinio duomenys: komisija, 
pirmininkaujama St. Barzdu- 
ko ir sudaryta iš narių mo
kytojų Augustinavičienės, 
Graužinienės ir Ig. Malinaus
ko, peržiūrėjusi konkursinius 
klasės rašinius “Kodėl aš kal
bu ir meldžiuosi lietuviškai,” 
nutarė skirti premijas šiems 
mokiniams: A. Barzdukui ir 
R. Kasperavičiui pirmąsias 
(po 5 dol.), R. Malinauskaitei 
ir R. Staniškytei antrąsias 
(pa 3 dol.). N. Balčiūnaitės, 
D. Staniškio ir E. Žilionio dar
bai rasti girtinais.

Mokiniai buvo apdovanoti 
Lietuvos žemėlapiais. Jiems 
nupirkti aukojo: J. Kunevičius 
su žmona 10 dol., K. štaupas,
J. Brazys su žmona ir V. 
Cėsna su žmona po 5 dol., dr. 
St. Tamošaitis, O. Karpienė, J. 
Montvila, M. Dzitkauskienė po 
po 2 dol., B. Bacevičienė ir M. 
Drosutis po 1 dol., J. Kava
liauskienė — 50 centų. (Visi 
jie senosios emigracijos lietu
viai)

St. Barzdukas savo kalboje 
padėkojo visiems programos 
rengėjams bei prie programos 
išpildymo prisidėjusiems. Be 
aukščiau minėtų lituanistikos 
dalykų mokytojų padėka pri
klauso ir kitų dalykų dėsty
tojams: P. Balčiūnui, S. La- 
niauskui. Ign. Malinauskui, A. 
Nasvyčiui, J. Staniškiui, Ad. 
Damušiui, B. Graužimui, kun.
K. Širvaičiui ir kt. Mokyklos 
darbą nuoširdžiai rėmusiems 
Liet. Tremt. valdyboms ir jų 
pirmininkams J. Daugėlai ir 
P. Stravinskui. Tėvų komite
tams, kurių pirmojo pirm, 
buvo V. Kavaliauskas, na
riais: Bajoriūnienė, 
kas, Malinauskienė 
lis; antrojo: 
Stravinskas, nariai:
Gaidžiūnas, Laikūnas ir Žilio
nis.

Padėka priklauso taip pat 
seselėms, ypač vyresn. sės. 
Raimundai, daug padėjusioms 
mokyklos tvarkyme.

Be to nutarta padėkoti ir 
Clevelando vysk. J. E. Hoba- 
nui už sudarymą sąlygų lie
tuviškam švietimui.

Po 
nius

Iš 
mių
ir šiluma.

nuotos mokinių choro trys 
dainos ir R. Staniškytė pasa
kė baigusiųjų vardu 
kinimo žodį.

Parapijos klebonas 
Vilkutaitis pradžioje
kai, vėliau angliškai 
džiaugė gražia programa, pa
dėkojo seselėms už jų darbą, 
paminėjo graži> būrį šiemet 
mokyklą baigusių ir išreiškė 
gailestį, kad reikia su jais 
skirtis. Toliau išdalijo pažy
mėjimus, dovanas 
giant, mokinių 
griežiant, buvo 
Amerikos himnas.

Šiais metais šią mokyklą 
baigė ir 15 lietuvių tremtinių 
mokinių: Barzdukas, Bri
džius, Malcanas, Melsbakas, 
Šaltenis, šiupinys, Žydavičius, 
Dabrikaitė, Janulevičiūtė, Lai- 
kūnaitė Malcanaitė, Stanišky
tė, Šamatauskaitė, Vaivadai- 
tė, Žydavičiūtė.

Ar tik gerais katalikais ir 
gerais amerikonais?

Nekalbant jau apie kitus, 
bet ir šitam būreliui per vi
sas iškilmes nė žodeliu nebuvo 
priminta jų tėvynė, nė vienoj 
vietoj jiems nebuvo paminė
tas Lietuvos žodis. Per iškil
mingas jų pamaldas visiems 
tebuvo pasakytas vien angliš
kas pamokslas. O vėliau per 
kitas pamaldas jau žmonėms 
lietuviškai sakomam pamoksle 
klebonas, priminęs šios dienos 
svarbą parapijai ir kviesda
mas atsilankyti į
viešai priminė ir jo parapijos 
mokyklos siekimą — ji teren- 
gianti tik gerus katalikus ir 
gerus amerikonus.

Tačiau lietuviai tėvai iš lie
tuviškos parapijos mokyklos 
daugiau nori — jie nori savo 
vaikuose matyti dar ir trečią 
ypatybę — kad jie dar būtų 
geri ir savo tėvynei ir kad jos 
varge neužmirštų. Taigi jie 
turi augti ir geri lietuviai. O
šitai yra negalimi be rūpės- grupė, 
tingo ir gyva tautine sąmone 
paremto lietuviško auklėjimo. 
Ir kodėl
pajėgiama suprasti?

St. Papartis

išeidamas iš paro- 
kortelę, pažymėda- 
paveikslą jis laiko

Puzino laimėjimas 
rodo, kad

nas...
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MIELAI KVIEČIAME PRALEISTI ATOSTOGAS KALNIOSE

BUTAUSKŲ ŪKYJE, kurio apylinkės labai gražios, kalnų oras nepaprastai 
sveikas. Jūs čia rasite tikra poilsį ir džiaugsmų.

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 Torrington. Conn., miestelio.
Čia priimam vasaroto jai: birželio, liepos, rugpiūėlo. rugsėjo mėnesiais. 
Vietos užsakomos iš anksto savaitei iki šeštadienio 12 vai. po pietų. 
KAINA priienama ir pigi: asmeniui 28 dol. už savaite.
Dd malonaus pasimatymo BUTAUSKŲ ŪKYJE, kurio adresas:

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

Talei. Torrington 9656

. K .-V . K - V —

iškilmes,

Dail. P. Puzinas vėl laimėjo 
premiją

šeštame Tarptautiniame Ma
donų Festivaly (Sixth Annual 
Madonna Festival) įvykusia
me Los Angeles mieste gegu
žės 6-13 d.d. dail. P. Puzinas 
už savo išstatytą paveikslą 
“XX amžiaus madona,” vaiz
duojančią lietuvę motiną už 
geležinės uždangos, laimėjo 
“Popular Award.”

Į parodą buvo priimti tik
tai paveikslai ir skulptūros, 
vaizduojančios madonas. Paro
doj buvo išstatyta 188 dar
bai, 126 dailininkų.

“Popular Award” yra ski
riama tam dailininkui, už ku
rio darbą pasisako daugiausia 
parodos lankytojų. Kiekvienas 
lankytojas, 
dos, įmeta 
mas, kurį 
geriausiu.

Dail. P.
“Popular Award”
jis yra užkariavęs Los Ange
les meno sluogsnius ir prasi
mušęs į pirmųjų dailininkų ei
les. Visur pabrėždamas esąs 
lietuvis, jis daro didelę propa
gandą Lietuvos naudai.

T. B-nas
• Gegužės 6 d. San Diego, 

Calif. lietuviai turėjo pirmą 
susirinkimą, kuriame išrinkta 
laikina valdyba iš: pirm. VI. 
Griškevičiaus, vice-pirm. J. P. 
Juraičio, ižd. Ceiplio, sek. L. 
Padorytės ir nario P. Petraus
kienės. San Diego ir apylin
kės miesteliuose gyvena virš 
50 lietuvių šeimų.

• “Lietuvių Dienų” leidėjų 
pastangomis per gegužės mėn. 
buvo surengti du koncertai — 
gegužės 26 d. San Francisco 
mieste ir gegužės 6 d. San 
Diego mieste. Koncertuose 
programą pildė solistė L. Zai- 
kienė, Liet. Tautinių šokių

Mykolas ir Irena
Kraft, šokėjos Rūta Kilmonis 
ir J. Fay.

• Birželio 3 d. įvyko šv. 
Kazimiero parapijos bazaras, • 
kuris davė apie J 
no. Gautas pelnas paskirtas 
naujosios bažnyčios statybos- 
fondan. Bažnyčia jau baigia
ma 
fith 
Los

• Nesenai pasirodžiusiame 
“Lietuvių Dienų” Nr. 4 telpa 
šie straipsniai: “Lietuva—ge
nocido auka,” “Kaip gimė 
LIETUVIŲ KALBOS VADO
VAS,” “Karas be žmonių au
kų,” “Dailininkai Košubos” 
(gausiai iliustruota jų kūry
ba), “Mindaugas and the 
founding of the Lithuanian 
Statė,” “Kryžių” romano da
lies vertimas ir kiti. Šiame 
numeryje telpa apie 50 pui
kių iliustracijų iš įvairių lie
tuvių kolonijų.

• Prieš pusantrų metų iš 
tremties atvyko į San Diego 
Vlado Hriškevičiaus šeima, 
kuri čia tarp amerikiečių la
bai pasižymėjo prakalbomis. 
Vladas Hriškevičius jau skai
tė virš 150 paskaitų, o jų 15 
m. amžiaus dukra arti šimto 
prakalbų. Jų tema — kas de
dasi už geležinės uždangos, 
komunizmas ir religija, arba 
tiesiog bėgimo iš komunizmo 
rojaus įspūdžiai. V. Hriskevi- 
čius laivynui dėsto rusų kal
bą.

Vyčiai į gamtą. Birželio 14 
d. Lietuvos Vyčių 19 kuopa 
savo mėnesinio susirinkimo 
proga iškilavo gamtoje — Lie
tuvių Ūkyje. Toje pat vietoje 
birželio 2 4d., Joninėse, vyčiai 
rengia didžiulį radijo pikniką 
su specialiai Joninių šventei 
pritaikinta programa. Važiuo
jančius į pikniką tramvajais, 
nuo jų paskutinės sustojimo 
vieto, į ūkį nuveš specialios 
mašinos. Todėl visi lietuviai, 
kviečiami į Lietuvių ūkį, bir
želio 2 4d.!

Philadelphia, Pa.
Rūpinasi naujais Amerikos 

gyventojais. Ką tik išrinkta 
nauja Intemationalio Institu
to pirmininkė Miss Isabel A. 
Swain. Ji pareiškė, kad šiais 
metais daugiausiai rūpinsis 
naujai atvykusių įkurdinimu. 
Ji jau sėkmingai pirmininkavo 
I. I. dvejus metus. Institutas 
labai daug padeda naujiesiems 
gyventojams gauti daro ir pa
tarimų visais kitas reikalais.

šito nenorima ar ne-

I Padekime savo tautiečiams 
išvykstant iš Ludvvigs- 
pereinamos stov., Vo-

Garkaus- 
ir Maže- 
pirm. P. 
Damušis,

HOMESTEAD, PA.
Altoriaus Garbinimo dr-jos 

susirinkime birželio 6 d. buvo 
nutarta, kad visi nariai ir na
rės privalo dalyvauti šv. metų 
jubiliejaus atlaidams gauti pro
cesijoje. Po susirinkimo buvo 
Marcelės Griebliūnienės ir A- 
gotos Barauskienės skaniai 
paruošti užkandžiai.

Izabelė Puskunigienė 
sunkios ligos pasveiko ir 
pradėjo dirbti draugijose 
bažnyčios naudai.

Ona Bulevičienė, kun. E. Bu- 
levičiaus motina, jo sunkios o- 
peracijos pasveikus grįžo iš li
goninės į namus.

Ieva ir Pranas Monkeliai po 
atostogų, kurias praleido pas 
savo dukterį ir žentą, Kalifor-

Man 
burgo 
kietijoje, š. m. vasario 13 d. 
tarp daugelio dėl plaučių at
mestų įvairių tautybių DP bu
vo ir šie lietuviai: M. Gedgau
dienė, T. Narvydienė, Z. Jau- 
niškytė, Vyšniauskienė, E. 
Baltrušaitienė, Mariukas ir 
Kulnys. Kiti dar laukė gydy
tojų komisijos sprendimo, ir 
kaip teko vėliau patirti, taip 
pat buvo atmesti. Esu prašy
ta šių lietuvių, kad atvykus į 
Ameriką, jų ir visų kitų dėl 
plaučių atmestųjų lietuvių lū
pomis prabilčiau, prašydama 
padėti jiems atvykti į Ameri
ką.

Todėl drįstu viešai kreiptis 
į lietuvių organizacijas, įta
kinguosius asmenis, visuome-

nininkus, kad ir dėl plaučių 
atmestieji nebūtų pamiršti, ir 
kad neatidėliojant jų reikalu 
būtę daromi žygiai ten, kur 
reikia.

Yra žinoma, kad kai kurię 
atmestųjų kiti šeimos nariai 
— vyras, žmona, suaugę vai
kai, seserys, broliai ar gimi
nės, yra jau atvykę į Ameri
ką ir užtikrina jiems globą. 
Dauguma atmestųjų yra visai 
darbingi, kiti galį dirbti leng
vesnį darbą, trečių yra net 
keli šeimos nariai darbingi, 
taigi savaime aišku, jie nebū
tų našta Amerikos šaliai.

Tat nedelsdami ieškokime 
galimybių padėti šiems nelai
mingiesiems mūtų tautiečiams.

J. B-nė.

PO 
vėl 
ir

statyti ant 
Park Blvd. 
Angeles.
Birželio 16

programos visus moki- 
pavaišino tėvų komitetas.

visų pabaigtuvių iškil- 
dvelkė lietuviška dvasia

“The golden whistle”
įėjės į šv. Jurgio parapijos 

svetainę, veltui dairaisi kokių 
nors lietuviškų išviršinių ženk
lų. Pagrindinė programa taip 
pat ėjo anglų kalba — buvo 
pastatyta operetė “The gold
en whistle” 
kas). Jos 
rėjo, kad 
aplankytų 
Olandiją.
todėl operetę vaidinę lietuviu
kai taip ir nepriėjo iki Lietu
vos. Lietuviškai tebuvo sudai-

(Auksinis švilpu- 
kompozitorius teno- 
keliaująs berniukas 
Prancūziją, Airiją, 
Italiją, net Indiją,

jijos Dazaras, ~ —------- ----- ~
SI,700.00 pel- ? Telefonas: EV 7-7411

I
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.

Anglys, Coke ir Aliejus
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

y Gyvenimo vieta
/ 65-43 Grand Avė. Maspeth, N. Y.
A Tel. TWining 4-8087

| KLAUSYKIT RADIJO!
/ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

kampo Grif- 
ir Evan St.,'

d. lietuviu, 
latvių ir estų draugijų pastan
gomis įvyks liūdnų birželio 
įvykių paminėjimas (Odd Fel- 
lows salėje, 1828 Oak St., L. 
A.). Koncerte dalyvaus Pabal
tijo valstybių operų solistai.

nijoje, ir buvo užsukę į Mek
siką, grįžo laimingai į namus 
prie savo tiesioginių darbų.

Nauja šeima. Gegužės 25 d. 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
kun. E. Vasiliauskas sutuokė 
Lavvrence F. Baranauską 
Irena Levkute.

I I

495 GRAND

x=== V

J. P. GINKIS 
Direktorius

M ■; ------
GYVUOJA PER 15 METŲ

Oro bangomis transliuojami 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir t.t. Vestuvės,

STREET
Tel. EVergreen 4-7142

AD. IF.ZA VTTAS V. UBAREVIČIUS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

:<

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALNIUS
Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. pj

495 Grand Street,

*

Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

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

Tel. WAverly 6-3325 
SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava> Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE — ALUS

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO. namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami uSsakymai įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS
Brooklyn, N. Y.

Stotis WEVD--1330 kil. 5000

t

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

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

Tel. GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

PROGRAMOS
J. P. CINKUS, Direktorius

SESTADIENIAIS 2 VAL. POPIET. —OKL 1600 kc

LietuviŲ Radijo Draugijos

įvairūs visuomenės pranešimai, 
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

■ Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—,

u» •> Ubą,. .
s*



Birželio 19, 1951 DARBININKAS t

Noveną į šv. Antaną šiemet 
per 9 dienas sėkmingai prave
dė Tėvas J. Kidykas, S. J. Pa
žymėtina, 
skaitlingai 
pamaldose 
tarimo jų

keletą dainelių ir paskambino 
painu. Pianu skambinti vaiku
čius moko p. Kinsella.

kad tremtiniai 
dalyvavo novenos 
ir meldė Dievo už- 
reikaluose. Novenos

pamaldas lankė ir iš kitų pa
rapijų tikintieji.

Tėvas J. Kidykas iš čia iš
vyko aplankyti savo giminai
tį veterinarijos daktarą K. Al
miną, kuris Loop City, Nebr. 
turi jam skirtą gyvulių prie
žiūros rajoną.

Baisiojo Birželio dienos bu
vo paminėtos birželio 17 d. Už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
buvo atlaikytos pamaldos. Mi
nėjimo programoje po kalbų ir 
dainų buvo suvaidinta Pr. Ka
valiausko parašytas ir paruoš
tas tai dienai pritaikintas vai
dinimas.

šeštadieninė mokykla birže
lio 10 d. baigė savo mokslo 
metus. Programoje vaikučiai 
padeklamavo eilių, padainavo

Tremtiniai mūsų kolonijoje 
sėkmingai kuriasi ir jau dau
gelis nusipirko namus, kiti pa
tys statosi. Gal kiek sunkiau 
verstis našlėms ir gausioms 
šeimoms, bet reikia tikėti, kad 
ir jie sėkmingai įsikurs.

REIKALINGAS PAGALBOS
K. Sakalauskas serga džio

va ir guli Huntloses ligoninė
je. Neturi nei giminių nei pa
žįstamų, kurie galėtų jį globo
ti. Jei atsirastų koks gerada
ris, norįs jį globoti, yra pra
šomas betarpiai parašyti mi
nėtam asmeniui šiuo adresu: 
23 Huntloses bei Oldenburg, 
TTBC Heilstaette, British 
zone of Germany.

William J. Drake 
( D B A G V N A S ) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
86 - «8 VVAKEHAM PL JAM AIC A, X. Y.

TeL J Amalo 3-7723

ĮVAIRUS SKELBIMAI- I
Stephen B rėdės Jr.l

ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn II, N. Y.
TeL EV» rgreen 7-9394

į, A.J.NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0048

Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS.

Res. 37 Oriole Street

DAKTARAI ir LAIDOJIMO BIURAI

New Yorke Bostone

iTeL EVergreen 7-4335
t

John W. Anseli
UETVVIS ADVOKATAS

15 Park Row, Nevv Yo
Telefonai:

Ofiso Tel Namų Tel
WO 2-3497 NE 9-

WVMAftfKMMWW\AiWVAMWWWWMVVM

VVEST ROXBURY, MASS. 
Tel. PA—7-1233-W

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

S. Barasevičius ir Sūnus
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį. 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SOuth Boston 8-25M 

AVenue 2-2434

CHARLES SPORTSWEAR
Sav. K. Krasnakevičius,

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

ir vyrams ant užsakymo.
Tel HA 6-9839

<■ — ■ ■ ■— 
iTeL STagg 2-5043 
I|
i
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Mattheu P. Baliai

i Bieliauskas) I
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Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

SHENANDOAH, PA
Mokslo metų užbaiga

Šv. Jurgio parapijos mote
rys surengė pusryčius visiems 
parapijos mokiniams baigu
siems aukštesniąją mokyklą. 
Visi graduantai dalyvavo šv. 
mišiose ir priėmė šv. komuni
ją. Užbaigimo akte dalyvavo 
miesto mokyklų mokytojai, 
tėvai ir gausus būrys svečių.

Reikia pastebėti, kad ir šiais 
metais lietuviai mokiniai mok
sle pirmavo prieš kitus. M. E. 
Čemeckaitė laimėjo pirmą vie
tą klasėje, ši gabi mokinė ne
tik gerai mokosi, bet yra ge
ra sportininkė, ji buvo ir mo
kyklos laikraščio redaktorė. 
Teresė Gaudinskaitė baigusi J. 
W. Cooper aukštąją mokyklą

gavo garbės laipsnį. Taip pat 
savo mokyklose pirmosiomis 
baigė J. A. Stack ir Teresė 
Tacelauskaitė.

įSebonas kun. Karalius gra- 
duantus pasveikino ir palinkė
jo sėkmės gyvenime. Mokinių 
vardu kalbėjo M. E Černec- 
kaitė.

S Monuments and Markers
1 Cemetery Lettering
| N ASHU A MONUMENT CO 
| 83 Kinriey St TeL 2U6-W
| Naahua, Ji. H.

I

Automatic Laundry
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

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

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

I frM

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.
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I EVergreen 8-977(

Joseph Garszva
Graboriua—Balsamuotojas

Į
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CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston. Maa*. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir nakti 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

Viso šiais metais aukštesnes 
mokyklas baigė 54 lietuviai.

Kat. Veteranų bazaras, ku
ris tęsėsi visą savaitę, nežiū
rint nepalankaus oro pavyko 
gerai. Kun. J. Lukšys, Vete
ranų dvasios vadas nuošir- 
džai bendradarbiauja su Ve
teranais ir labai daug jiems 
padeda. Mainerys

Š A C H M A T AI
Veda K. Merkis —

• Tautvaiša gali laimėti 
Chicagos pirmenybes. Lietu
vių meisteris Tautvaiša, skin
damas pergalę po pergalės, ar
tėja prie Chicagos pirmenybių 
užbaigos. Panašu, kad jis iš
tvers iki galo ir pasieks vie
no didžiausių laimėjimų sau ir 
lietuviams, tapdamas Chica
gos šachmatų meisteriu.

• Vaitonis, 1950 Ontario 
meisteris, šių metų Ontario 
pirmenybėse nedalyvavo, be
siruošdamas savo studijų eg
zaminams, kuriuos, kaip jis 
rašo, puikiai išlaikęs.

• JAV open 1951 pirmeny
bės bus liepos 9-21 dienomis, 
Forth Worth, Texas.

Nejaugi jose neturėsime sa
vo reprezentantų, kaip P. Vai
tonis (Hamilton, Canada), ar 
P. Tautvaiša (Chicago, III.).

• Chicagos Grandis su Ir- 
ving Parku turi po 6-2, tiek 
pat taškų gali turėti ir Hyde 
Park klubas. Teks persilošti,

Tada paaiškėtų šios grupės nu
galėtojas Chicagos lygos rung
tynėse.

Kitoje grupėje: 1. Chicagos 
Universitetas su 71/2-i£, 2 vie
toj ukrainiečiai.

• Bostoon Liet šachm. Klu
bas susirado pajėgų žaidėją 
iš čia gimusių lietuvių Juoza
pą Paznioką iš Norwood, 
Mass.

WE CARBY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmer Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Parte & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks aad Used Farm 

Machinery

McCARTHY EQUIPMENT COMPANi Y
1740 MAIN ST^ BROCKTON, MASS.

Teis. 6385 — 8-0771
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* Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
<• K 5. u

STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWAED MISIŪNAS
SAVININKAI

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.

Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

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

už- 
malšini-

ALA VIJA
Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, 
kietėjimo,
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu 
skaude nuo netiku- 

maisto arba jautiesi pra-

galva

šio
rūgęs, apsunkintas. Paimk 
Alavijos grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje ir 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay

South Boston 27, Mass.

i
231 Bedford Avenue,

Brooklyn, N. Y

I
TeL Vlrglnia 7-4499

F. W. Shalin*
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
j Suteikiam Garbinga.-

Laidotuves

-$150-
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.i

I 
I 
i 
i
I
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įvairus skelbimai

PARDUODAMI NAMAI

i

» ■ —n M TnMn — i.n

VYTAUTAS YAKAVONIS
FUNERAL HOME

741 NO. MAIN STREET 
Brockton, M***

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsam uoto j*a
Patarnavimas dieną ir nakti 
Koplyčia šermenim* dykai
Tel. BROCKTON 8-1580 I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

D.

❖ 
i
I

564 EAST BROADVV AY
South Boston, Mass.

A. Zaletskas, F. E. Zaletakas 
Graboriai ir Balsamuotojni 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Koplyčia šermenim* dykai
NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

t

• Europos pirmenybės baig
tos šitaip: Gligorič (Jgs) 11-3, 
Unzicker (Vok) 10, Matanovič 
(Jgs) 9Į/2, Prins (Oln) 9’/2, 
Golombek (Ang) 9, Pire (Jgs) 
8r/2, Bogoliubov (Vok) 8.

• Madrido turnyras pasibai
gė 1. Prins (Oln) 12'/2-4’/2, 
Pilnik (Arg) lV/j, H. Steiner 
(JAV) IIV2, Dr. Bemstein 
(Pm) 11%.

• New Yorko turnyre pir
muoju eina S. Reshevsky, to
liau L. Evans, Horowitz, Byr- 
ne, Fine, Envve, Najdorf ir kt.

TELEVIZIJA 
SPORTAS - MUZIKA

PIRKITE BAR & GRILL
Geromis sąlygomis galima įsigyti 
industrijos aplinkumoje, Brooklyne, 
alinę ir valgyklą. Galima pirkti su 
namu arba vien tik biznį. Plates- 
nias informacijas suteiks —

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th SL, VVoodhaven 21, N.
TeL Vlrginia 7-1896

ZLPP’S BAR
JOS. ZELDAT, JR., Savininkas

: t • * - *

Visa lietuvių mėgiamiausia, moderniškai įrengta užeiga — 
Ideališka vieta paviešėti ir pavaišinti svečiu*.

VISOKIU RUSIŲ GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI 
MALONUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

Prašome užeiti ir įsitikinti.
4 11 G B A N D STREET

TeLEV. 4-7729 BROOKLYN, N. Y.
I.

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

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

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.
TRANSPORTATION BUREAU

j

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI ?
Zį Sutvarkom visokios rūšies taksus visu jurisdikcijų: Federalius Stato Z 
f ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar Y
V Užsienių Šalyse. C
r Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių
lį biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto u eksperti’kai tvarkomos advokato Žubawicz, kuris turi teisės prakti- 4 
X kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir rederalės Valdžios ir kuris \ 
v yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, dideliųV ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. (J 
k) Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuoseLį naudojant si patarnavimą visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje. 4 
į Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link > 
X mano geriausio jums patarnavimo. Y
J RAŠYKITE: S
| STANLEY P. ZI BA5VICZ (ZUBAVIČIUS) J 

6 111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y. 4
H Telefonas: EV 4-3049 >

Pardavimui turime namų visose 
miesto dalyse — Brooklyne, Queens, 

Nassau County.
Visi turi po tuščią florą, aliejumi 

apšildomi, su garaažis, 1, 2, 3 šei
mom ir apartament hausus. Taipgi 
ir naujų turime. Netoli stotis sub- 
way.

B. Z I N I S
361 Union Avė., Brooklyn, X. Y.

REpublic S-1506
EVergreen 4-3487

PARDUODAMI NAMAI

WAITKUS Į
FUNERAL HOME |

197 VVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS KAUKUS
Laidotavių Direktorių* ir

Balaamnotoja*
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
mirrtuĮi

Reikale šaukite: TeL TR 6-8484

UŽSISAKYKITE TONIKO PAS MUS jį

Pristatom geriausį toniką
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
GRAFTON A VE-, ISUNGTON, MASS.

Tel. Dedham 1304-VV
PRANAS GEBULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

4

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

• •
• i

<•

< i

Su tuščiais butais ir visais įrengi
mais: Cypress Hill 2 ir 3 šeimų. 
VVoodhaven — mūriniai 2 ir 3 šeimų; 
Ridgewood — mūriniai 3, 6 ir 8 šei
mų; East New York — mūriniai 2, 3 
ir 4 šeimų. Taip pat malonėkite 
kreiptis biznių ar draudimų reikalais.

J. VASTCNAS
Real Estate & Insurance

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

i 
f

WAITT
FUNERAL HOMEC r*.čv,

34 EMERSON A VE. 
Brockton, Mass.

EDWARD J. VVAITT 
(Waltelriina») 

Laidotuvių Direktorių* ir 
Bahamnotojaa 

Patarnavimas Dieną ir Naktį
Koplyčia šermenims dykai

TeL Brockton 3368
i

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

****41iH*HH************tiiiM<>“**************>*|!
1 ’ vakare. Parapijos salėje, 492 E 
I ’ Jeventh SL, So. Boeton, Mass.

J. KLMPIKO
ELEKTRO MOTORU DIRBTUVE 
TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius-

. Kirpimo bei skutimo mašinas—ska, 
bimo mašinas ir dulkių siurblius.

I 105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Garantuotas ir greitas patarnavimas.

Kitur

ei POPlar 4110
į

Mes alų ir toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms,, • 
parems ir pikiakams. Patarnavimas skubus ir mandagus. ■ • 

čai įlri't’A* ■»

BORIS BEVERAVE CO.

■+

i

4>

TeL NEvvton 9-4464
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS 
Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y. I

i

B

Uhario J. Koma'
i Ramanauskas, 

LAIDOTU V i t 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon Si 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Kreipkitės dieną ir naktį---------------------------- »
♦fr******4 **** i*»4 *41 >»♦

Phone, FEderal 1622
♦r

J. ARLAUSKAS, Savininkas
:; 220 E Street TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass. 1:
^*444t44441444444<4f 4444444444444 ?4f T44 t444«-44 444444' ‘

M

1

A. L WENSLOVAS
LICTl VIS GRABORIUS

LAISNJDL OTAS LAIDOTI V R DIREKTORIUS

Nauja moderniška koplyčia dykai visiems. Kreipdamiesi 1 mus
turėsite mandagų ir sąžiningą patarnavimą

2128 Carson Street
Tel. HEmlock 1-0203

S.S., Pittsburgh, Pa.

7

t

*
*

*
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H ASERH ASER
Funeral Home
AMBULANCE SERVICE

Mes esame dėkingi už jūsų

512 Chartiers Avenue 
McKees Rocks, Pa.

Z
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oDalbininltarG .. (’^kraštis r

New Yorko gubernatoriaus 
proklamacija

“DARBININKO” pereitas 
numeris dėl spaustuvės persi
kėlimo į naujas patalpas išėjo 
vėliau. Todėl ir skaitytojus 
jis pasiekė kiek užtrukęs.

“Darbininko” administracija 
šeštadieninės lietuvių 

mokyklos
mokslo metų užbaigimo iškil
mės įvyko sekmadienį, birželio 
17 d. Apreiškimo parapijos sa
lėje.

Iškilmes pradėjo mokyklos 
vedėjas Pr. Naujokaitis pasi
džiaugdamas mokslo metų 
darbo vaisiais. Mokyklos vado
vybė įteikė 88 mokiniams 
mokslo pažymėjimus. Mokslo 
metų bėgyje mokyklą lankė 
90 vaikų. Mokykloje dirbo mo
kytojai: Pr. Naujokaitis, kun.
J. Pakalniškis, A. Bendorius, 
B. Kulys, V. Jonuškaitė, J. 
Matulaitienė ir Vilkutaitie- 
nė. Mokykloje veikė meno bū
relis kur mokiniai buvo pa
rengiami įvairiems pasirody
mams bei minėjimams. Jam 
vadovavo V. Jonuškaitė, J. 
Matulaitienė ir B. Kulys.

Apreiškimo parapijos klebo
nas kun. N. Pakalnis susirin
kusiems tėvams, mokiniams ir 
mokytojams pasakė labai nuo
širdžią kalbą, dėkodamas vi
siems už pastangas išlaikyti 
jaunoje kartoje gryną lietuviš
ką dvasią ir kartu pasidžiau
gė, kad jo vedama parapija 
gali tam didžiam darbui su
teikti bent kuklias sąlygas. 
_ Tėvų komiteto vardu A. 
Virbickas padėkojo mokyto
jams ir tėvams, pirmiesiems 
už pasiaukojimą, antriesiems 
už supratimą reikalo savo vai
kuose ugdyti lietuviškumą.

Meninėje dalyje mokyklos 
mokiniai padainavo keletą 
liaudies dainų, pašoko tauti
nių šokių ir padeklamavo ei
lių. Taut. šokiams akordeonu 
grojo R. Kontrimas.

Iškilmių dalyviams gražią 
staigmeną padarė operos so
listė V. Jonuškaitė padainuo
dama tris daineles. Akompana
vo Al. Mrozinskas. Po raudos, 
kuri buvo skirta žuvusiems 
broliams tėvynėje, mokinės 
solistei įteikė gėlių. Iškilmių 
viešnia Violeta Gerdvilaitė pa
deklamavo jos mamytės para
šytą eilėraštį “Katinėlis.”

Svečių buvo pilnutėlė salė. 
Visos iškilmės praėjo gražioje 
lietuviškoje nuotaikoje.

Birželio mėn. sukanka 11 
metų, kai Sovietų Sąjunga pa
naudojo agresiją prieš Baltijos 
respublikas — Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją, ir 10 metų, kai 
pradėjo masiniai vešti nekal
tus lietuvius, latvius ir estus 
į komunistų vergų darbo sto
vyklas Sibire.

Atsižvelgdami į nepriklau
somybės paskelbimo deklara
cijos principus, Jungtinių A- 
merikos Valstybių vyriausybė 
ir žmonės pasmerkė Sovietų 
vyriausybės plėšikišką elgesį 
ir pakartotinai atsisakė pripa
žinti Baltijos valstybių pri-

Tėvas Justinas Vaškys, 
pranciškonų provincijolas su 
T. Placidu Barisa ir broliais 
Viktoru, Antanu ir Jurgiu da
lyvavo T. Gedimino - Leonar
do Jočio kunigystės šventimų 
iškilmėse, kurios įvyko birželio 
17 dieną, Wappingers Falls,
N. Y. ,

Primicijantas yra pirmasis 
įšventintas iš lietuvių pranciš
konų klierikų, atvykusių iš 
tremties.

Albertas T. Židanavičius -
Dana, lietuvis, advokatas, sū
nus Juozo ir Jievos Židanavi- 
čių, yra atidarę savo kontorą: 
119-17-10 St. Hillside Avė., 
Richmond Hills 18, N. Y. Tel. 
VIrginia 9-4882. Jis yra mokę
sis Apreiškimo parapijos lie
tuvių pradinėje mokykloje, šv. 
Trejybės kolegijoje Brooklyne 
ir Daytono (Ohio) universite
te. Pašauktas į kariuomenę, iš
buvo apie dvejus metus ir pa
siekė majoro laipsnio. Grįžęs 
toliau studijavo juridinius 
mokslus ir dirbo įvairiose ben
drovėse. Išlaikęs reikiamus eg
zaminus, gavo pilnas teises 
verstis advokato praktika. 

jungimą prie Sovietų Sąjun
gos.

New Yorko valstybės žmo
nės įvertina Baltijos tautų į- 
našą, padarytą tos valstybės 
kultūriniam paveldėjimui nuo 
17 šimtmečio vidurio.

Lietuvių, latvių ir estų tau
tos ilgus šimtmečius didvyriš
kai gynėsi nuo užpuoliko ir 
pavergėjų. Jos padarė dide
lius pasiaukojimus laisvei ir 
demokratijai ir jų dvasia liko 
nepalaužta.

Todėl New Yorko valstybės 
gyventojams priderėtų per
duoti gilią užuojautą toms pa
vergtom tautoms ir viešai pa
inei kšti viltį, kad jos greitu lai
ku bus išvaduotos iš priespau
dos ir atgaus savo laisvę.
Todėl aš, Thomas E. Deuey, 

New Yorko Valstybės Guber
natorius šiuo skelbiu šeštadie
nį, birželio 16 dieną, 1951 me
tais

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
LAISVES DIENA 

tą sukaktį visoms organizaci- 
tą suakktį visoms organizaci
joms, grupėms ir asmenims, 
kurie tuo reikalu yra suinte
resuoti.

THOMAS E. DEWEY,
New Yorko Valstybės

Gutrynačorius

Baisiojo Birželio dienų mi
nėjimas, ruoštas visų trijų Pa
baltijo tautų Carnegie Hali 
salėje šeštadienį, birželio 16 
d. sutraukė gražų būrį publi
kos. Pilnutėlė muzikos salė pa- 
baltiečių išklausė savo atstovę 
kalbų, o jungtinis choras pa
giedojo tautinius himnus. Po 
to kalbėjo New Yorko valsty
bės senatorius H. H. Lehman, 
DP Komisijos narys E. M. O’- 
Connor ir Maino valstybės se
natorius O. Brevvster. Pasta
rasis šiltais žodžiais prisiminė 
lietuvius, kurie pirmieji pradė
jo kurtis jo valstybėje. Pagy
rė Tėvus Pranciškonus už jų 
gerą iniciatyvą jo valstybėje 
įkurti net du lietuvių pranciš
konų vienuolynus.

Kiek ilgokai užtrukusios 
kalbos privertė sutrumpinti 
numatytą koncertinę dalį ir 
leido kiekvienam dalyviui iš
pildyti tik po porą dalykų. 
Programai sumaniai ir nuotai
kingai vadovavo Juozas Boley 
(Bolevičius).

Ilgesnis iškilmių aprašymas 
tilps sekančiame numeryje.

DARBININKAS
----- i ■ ■ »i _ ■■ irnn—■_--------:—ei

KVIEČIAME Į PAGALBI
T.T. Pranciškonai, įkurda

mi vienuolyną ir spaustuvę 
(680 Bushwick Avė.. Brook
lyn 21, N. Y., yra įsigiję se
nus apleistus namus, kurie 
reikalingi nemažo remonto.

Prašome geraširdžių lietu
vių, įvairių sričių specialistų, 
(dažytojų, stalių, mūrininkų 
ir kt.) savo darbu prisidėti 
prie vienuolyno remonto. Pra
šome ir nespecialistų darbinin
kų pagalbos. Lauksime pa
skambinant telefonu Glenmore
5-7068.

TT. Pranciškonai

Kreipėsi j pasaulio moteris
” Ryšium su birželio trėmi

mu 10 metų sukaktimi, Pa
baltijo Moterų Taryba New 
Yorke išleido angliškai atsi
šaukimą į pasaulio moteris. 
Pradžioje nurodoma Pabaltijo 
kraštuose sovietų vykdomas 
tautų naikinimas, o baigiama 
raginimu visas pasaulio mote
ris per spaudą, radiją ir su
sirinkimuose remti pabaltie- 
čių pagalbos šauksmą.

Atsišaukimą pasirašė esčių 
pirmininkė Mali Jurma, latvių 
— T. Erdmanis Aizkrauklis ir 
lietuvių — Birutė Novickienė.

Prel. S. Tulabos .įspūdžiai
Birželio 23 d. per J. Gin- 

kaus radiją kalbės neseniai iš 
Romos atvykęs prel. -L. Tula- 
ba, šv. Kazimiero Kolegijos 
vicerektorius. Jis papasakos 
apie Romos lietuvių gyveni
mą.

Iškyla Joninėse
N. Y. skautai ir skautės pa

kvietė visus ateitininkus(es) 
dalyvauti jų rengiamose Joni
nių išvakarėse birželio 23 d. 
Bear Mountain. Autobusas 
lauks prie Ginkaus. Išvyksta 
10 vai. ryte ir grįžta 10 vai. 
vakare. Kelionė kainuoja 2,50 
dol.

V. J. ATSIMAINYMO PARA
PIJOS BAŽNYČIOJE

Maspethe
— Birželio 17 d. susituokė 

Jonas Šabūnas su Mary Ken- 
nely.

— Birželio 18 d. įvyks meti
nis Maldos Apaštalavimo drau
gijos susirinkimas.

— Rugsėjo 8-17 dienomis 
ruošiamas parapijos bazaras 
vietos salėje. Draugijų valdy
bų pasitarimas bazaro reika
lams šaukiamas birželio 25 d.

— Šv. Onos sodalicijos me
tiniame susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: pirmininke — 
Olga Brady-Brazinskienė. vi- 
cepirm. — M. Wassel. sekret. 
M. Napoleon, ir Zuzana Ged
vilaitė, iždin. M. Laukaitytė ir 
tvarkdarė Vismanienė.

— Moterų Sąjungos 30 kp. 
susirinkime išrinktos delega
tės į metinį seimą—O. Laukai
tienė ir Pr. Ražickienė. Kuo
pos sekretorė O. Osteikienė 
sirguliuoja.

Bostono narapija pasiaukos 
Nekalčiausiai Marijos širdžiai.

Liepos 1 d. 10 vai. visi tikin
tieji, organizacijos ir šeimos 
eis tą dieną bendrai šv. komu
nijos. Pamokslą sakys prel. L. 
Tulaba. Tą pat dieną Bostono 
parapija švęs iš birželio 29 d. 
atkeltus, Šv. Petro ir Povilo 
atlaidus. •

Bostonu latviai turimus savo 
spaudos darbus atiduoda spau
sdinti “Darbininko” spaustu
vei. ✓

Mirė A. Kasparas
Birželio 13 mirė Antanas 

Kasparas, gyv. Somerville, 
Mass. Palaidotas birželio 16 d. 
iš Nekatlo Prasidėjimo para
pijos bažnyčios, Puritan Lawn 
Memorial kapuose.

Velionis buvo pašarvotas D. 
A. Zaletskų, laidotuvių direk
torių, koplyčioje, 564 E. Bro
advvay, So. Boston, Mass.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Teodorą Kasparienę- 
Araliūnaitę, sūnus ir dukteris 
— Klarą Pradą, Raymondą 
Kasparą, Eleną Morse, Koletą 
Kasparaitę, Dorą Grimes, Al
fredą Kasperą, Luciją Martin, 
Izabelę Mansfield, Rosalindą 
Lucy ir 13 anūkų.

A. a. Antanas Kasparas bu
vo vargonininkas Rochester, 
N. Y., Bayonne, N. J. ir Cam
bridge, Mass. lietuvių parapi
jose. Per kelius pastaruosius 
metus buvo pasitraukęs iš 
vargonininkavimo ir ramiai 
gyveno su savo šeima. Jis bu
vo labai kuklus ir ramaus bū
do žmogus. Lai jo vėlė ilsis ra
mybėje.

CAMBRIDGE, M.ASS.
Sekmadienį, gegužės 27 d. 

Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos parapijiečiai pagerbė 
muziką - vargonininką Ma
mertą Karbauską ir jo veda
mą chorą šauniu bankietu 
Lietuvių Katalikų klube, 163 
Harvard Street. Šio bankieto 
sumanytojas buvo pp. Kontri
mienė ir Mačiukienė. Vyriau
siu šeimininku ir šeimininke 
buvo p. Pranas Janūnas ir O- 
na Smilgienė.

Bankiete dalyvavo kleb. 
kun. P. J. Juškaitis, vikarai— 
kun. J. Petrauskas ir kun. J. 
Naudžiūnas ir pasakė sveikini
mo kalbas. Taip pat sveikino 
muziką Mamertą Karbauską 
ir jo chorą ir kiti vietiniai ir 
svečiai ir linkėjo ilgiausių me
tų. Meninę programą išpildė 
choras ir solistai — Kastantas 
Samalis, A. Kontrimas ir O. 
Jankauskaitė, vad. M. Kar
bauskui. Vaišių programai va
dovavo A. F. Kneižys. Grojo 
Al. šakalio orkestras.

Malonūs skaitytojai,
Jau trečias mėnuo, kaip su

jungtas “Darbininko” laikraš
tis Jus lanko. Kaip pastebėjo
te, redakcija ir leidėjai sten
giasi, kad laikraštis gerėtų ir 
turiniu ir išvaizda. Dedamos 
žinios iš Amerikos lietuvių 
kolonijų įvesta įvairūs skyriai 
ir gausiai iliustruojama. Aps
kritai, rūpinamasi, kad “Dar
bininkas” būtų mūsų gyveni
mo veidrodžiu ir švyturiu mū
sų kely, kad ji mielai skaity
tų ir seniau ir naujai Ameri
kon atvykę lietuviai.

Bet “Darbininkas” galės 
tvirtai išsilaikyti ir labiau to
bulėti tik visų sąmoningų lie
tuvių sujungtomis jėgomis.

Miela, kad labai daug kas 
supranta didelę spaudos reikš
mę tautinei sąmonei palaikyti 
bei gaivinti, Lietuvos laisvės 
kovai tęsti, ir “Darbininką” 
remia, — jame bendradar
biauja, atnaujina prenumera
tas, padeda jam savo aukomis.

Čia dedamas sąrašas “Dar
bininko” bičiulių, kurie liepos 
1, 1951 m. ruošiamos LIETU
VIŲ DIENOS proga laikraš
čiui paremti prisiuntė savo au
kų:

10 dol.
Kun. A. Ezerskis —VVilkess- 

Barre, Pa.
Po 5 doL

A. J. Namaksy — So. Bos
ton, Mass.; Vladislava Kirve- 
levičius — Elizabeth, N. J.; 
Paulauskienė — Maspeth, L. 
I.

3 dol.
Joseph Vastunas — Brook

lyn, N. Y.
Po 2 dol.

P. B. Macijauskai — Kear- 
ny, N. J.; J. Ocikas — St. Al- 
bans 12, N. Y.; F. Janulevich 
S. Boston, Mass.; P. Plaktoms 
—Brooklyn, N. Y.; Girstautas 
— Philadelphia, Pa.; Agnės 
Thompson — N.Y.C., N. Y.; 
Jos. Saldis — Yonkers, N. Y.

1,50 dol.
J. Sprainaitis — Paterson, 

N. J.
Po 1 dol.

George Chirba — Brooklyn, 
N. Y.; Marcella Putinas — 
Brooklyn, N. Y.; P. Montvila 
Brooklyn, N. Y.; Charles 
Johnson — Brooklyn, N. Y.; 
Antanas Petraitis — Brook
lyn, N. Y.; Kazimieras Rusi- 
las — Amsterdam, N. Y.; 
Fab. Saranko — Paterson, N.

Mirus mylimai žmonai,

Kompozitoriui Juozui Žilevičiui 
reiškia gilią užuojautą

Brooklyno Operetės choras 
ir dirigentas

Birželio 19, 1951

J. TT. Mažonas Brooklyn 1, 
N. Y.; W. Andrunas — Dor
chester, Mass.; Kun. B. A. 
Rutkauskas — Washington, 
D. C.; Ona Einoris — Bridge- 
port, Conn.; A Milius — No. 
Andover, Mass. A. Senkus — 
New York, N. Y.;; St. Widugi- 
ris — Athol, Mass.; Kun. T. 
Žiūraitis — Matuchen, N. J.; 
S. Jakupcionis — Brooklyn, 
N. Y.; J. Kulpanas — So. Bos
ton, Mass.; Peter Jokubauskas
— Waterbury, Conn.; M. Vis- 
barienė — Brooklyn, N. Y.; 
A. J. Apanavičius— Elizabeth, 
N. J.; K. J. Ramanauskas — 
Nevv Haven, Conn.; Ragelis — 
Brooklyn, N. Y.; K. Kinderis 
—So. Boston, Mass.; J. Smol- 
skis — Waterbury, Conn.; J. 
Galinis — Brooklyn, N. Y.; Jo
nas Paulis — Norvvood, Mass.; 
S. M. Nicodema — Brooklyn, 
N. Y.; B. Juodaitė — Water- 
bury, Conn.; B. Mičiūnas — 
Neww Britain, Conn.; P. Jo- 
nuškevičius — Sunderland, 
Mass.; A. Kazlauskienė — 
Brooklyn, N. Y.; Peter Klimas
— Stirling, N. J.; ;V. Dailyda
— Jamaica, N. Y.; John Jure
vičius, Bayonne, N. J.; Peter 
Stubeda — Somerville, Mass.; 
S. K. Lukas — Broklyn, N. 
Y.; G. Koshys — Brooklyn, 
N. Y.; S. Miltenis —Brooklyn, 
N. Y.; Salome Vielys —Brook
lyn, N. Y.; V. Slikas —Brook- 
yln, N. Y.; Salome Vielys — 
Brooklyn, N. Y.; V. Slikas — 
Brooklyn, N. Y.; Antanas Vai
nius — Brooklyn, N. Y.; An
tanas Masionis — Paterson, 
N. J.; Petras Freimontas — 
Cambridge, Mass.; P. Whyte
— Woodside, L. I. N. Y.; J. 
Jakimavičius — Elizabeth, N. 
J.; B. Paplauskas — Methuen, 
Mass.; Paulius Valga — Mat- 
tapan, Mass.; U. Gizauskas — 
Richmond Hill, N. Y.; F. Povi
laitis — Waterbury, Conn.; J. 
Svirnelis — Kearny, N. J.; 
M. Kučinskas — Brooklyn, N. 
Y.; Birutė Empaekris — Nevv 
Britain, Conn.; Jonas Laucius
— Cleveland 3, Ohio; Kun. J. 
Skripkus — Pittsburgh, Pa.; 
Jonas Tričys — So. Boston, 
Mass.; K. Matulevičienė — 
Brooklyn, N. Y.; Justinas Bu- 
kys — Brooklyn, N. Y..

Už parąmą visiems “Darbi
ninko rėmėjams ir bičiuliams 
nuoširdžiai dėkojame!

Leidėjai

22-j i DIDINGA LIETUVIŲ DIENA
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Sujungto laikraščio “Darbininko" ir T.T. Pranciškony įsikūrimo proga Brooklyne įvyks

DEXTER PARKE, LIEPOS-JULY 1 D.,
JAMAICA AVENUE IR ELDERTS LANE,

Visus kviečia ir visų laukia RENGtJAL

ŠOKIAI NUO 6 VAL VAKARE AD. JEZAVITO ORKESTRUI GRIEŽIANT

Didžiausias apylinkės lietuviu susibūrimas 
Maloni pramoga atvirame ore 
Gražus pasilinksminimai
Linksma muzika ir šokiai

KELRODIS: Iš Nevv Yorko ir Brooklyno Jamaica Line Elevated 
Line be persėdimo priveža prie pat parko — Elderts Lane stotis.

Važiuojant Canarsie linija reikia Išlipti Broadvvay Junction ir 
persėsti į Jamaica Line traukinį.

Dovanu paskirstymas 9 vai. vakare
1. 8300.00 pinigais
2. Dešimt įvairių vertingų dovanų

Kiekvienas paaukavęs “Darbininkui” paremti $1.00 dalyvauja 
minėtų dovanų paskirstyme.

★
★
★
★

Pikniko pradžia 1 vai. po piety

VVOODHAVEN, N. Y.


